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TARNÓW. Sebastian Nowak
i Dariusz Pawlusi!ski byli jed-
nymipi"karzami,którzyznale#li
si$ w%ród finalistów Tarnow-
skiego Plebiscytu Sportowego.

ZawodnikówTermalikiBruk-
-Betu Nieciecza kibice licznie
swymi g"osami docenili za ca-
"oroczn& postaw$ na pierw-
szoligowychboiskach.Nieprzy-
padkowo. Nowak i Pawlusi!ski
byli wyró'niaj&cymi si$ posta-
ciami zespo"u. Bramkarz „S"o-
ników”praktycznieodpocz&tku
przygody z nimi, nale'y te'
do czo"owych golkiperów
pierwszej ligi. Gra pewnie,
a b"$dy zdarzaj& si$ mu bardzo
rzadko. Nowak to twardy za-
wodnik, w pe"nym tego s"owa
znaczeniu. Przekona( si$ o tym
mo'na by"o pod koniec ostat-
niej rundy. – Mia"em zapalenie
%ci$gna Achillesa. Mimo bólu
wyst&pi"em w dwóch ostatnich
meczachjesieni.Terazwszystko
jest ju' w porz&dku – mówi
bramkarz.

Pochodz&cy z Jastrz$bia-
Zdroju zawodnik uwa'a wyró'-

nienie w naszym plebiscycie
za bardzo presti'owe. – Ciesz$
si$, 'e znalaz"em si$ w tym gro-
nie. Konkurencja by"a bardzo
zaci$ta. To ocena i nagroda
od kibiców. A dla mnie ich zda-

nie jest bardzo wa'ne – przy-
znaje. Nowak podczas plebi-
scytu komplementowa" dru-
giego wyró'nionego pi"karza –
Dariusza Pawlusi!skiego. – On
oddaje najgro#niejsze strza"y

zwszystkichpierwszoligowców.
Dobrze, 'e jeste%my w tej samej
dru'ynie – %mieje si$ golkiper.

Nowak bez 'adnego prob-
lemu wymieni" równie' ro-
zmiary bramki, której musi
strzec.Przyzna",'ezwszystkich
goli, które jesieni& pu%ci", naj-
wi$cej pretensji ma do siebie
otrafieniewprzegranymwyjaz-
dowym spotkaniu z Bogdank&
)$czn&. – Ulegli%my 0:1 po golu,
który pad" „z niczego”. Mog"em
przy nim lepiej si$ zachowa( –
przekonywa".

Dla Dariusza Pawlusi!skiego
pewnym zaskoczeniem by"a
nominacja w naszej zabawie.
Jednak to dla niego nie nowo%(.
W przesz"o%ci by" wyró'niany
w wielu zestawieniach.

–Zawszejednakjestmi"o,gdy
cz"owiek zostaje dostrze'ony
przez media, a potem oczywi%-
cie fanów. Wyników plebiscy-
tównie%ledzi"emnabie'&co,ale
od czasu do czasu czyta"em
o nominacjach poszczególnych
sportowców – mówi".
(anmi)

N
ajbardziej popular-
nymi sportowcami
ziemi tarnowskiej
w roku 2012 – g"o-

sami Czytelników „Gazety
Krakowskiej” zostali wybrani
kartingowiec Kacper Szczu-
rek i 'u'lowiec Janusz Ko"o-
dziej.

Zwyci$zców Tarnowskiego
Plebiscytu Sportowego, a tak'e
tych sportowców, którzy zna-
le#li si$ w honorowych „dzie-
si&tkach”, poznali%my podczas
Gali Sportu w tarnowskim ho-
telu Bristol.

Imprez$ tradycyjnie rozpo-
cz$"y chearleaderki, wielo-
krotne mistrzynie i medalistki
mistrzostw Polski, Europy
i %wiata – dziewcz$ta ze Studia
Ta!ca „Honorata”. W bardziej
podnios"y nastrój wprawi"a ze-
branych sportowców solistka
Pa"acu M"odzie'y Ewa Judasz
brawurowym wykonaniem
s"ynnego „We Are The
Champions”. Potem przyszed"
czas na prezentacj$ najbardziej
lubianych zawodniczek i za-
wodników.

Szczególnie gor&co witany
by" laureat w kategorii senio-
rów – Janusz Ko"odziej. Dwa
dni wcze%niej zawar" zwi&zek
ma"'e!ski z sympatyczn& Ag-
nieszk&; towarzyszy"a mu pod-
czas fina"owej imprezy. M"oda
para odebra"a mas$ 'ycze!
szcz$%cia na nowej drodze 'y-
cia. Obecno%( Janusza, tu'

po tak wa'nym w jego 'yciu
wydarzeniu, %wiadczy, 'e spor-
towcy bardzo ceni& sobie takie
wyró'nienie.

– O tym, 'e znale#li%my si$
w gronie laureatów, zadecydo-
wali nie dziennikarze, trenerzy
czy fachowcy, ale w"a%nie ki-
bice. My przecie' wyst$pujemy,
gramy i chcemy zwyci$'a(
przede wszystkim dla nich –
mówili zgodnym chórem lau-
reaci.

Zawsze trudno wyró'nio-
nych sportowców (przyk"adem
cho(by plebiscyt „Przegl&du
Sportowego”) zebra( w jednym
czasie i w jednym miejscu.
Na naszej gali zabrak"o m.in.

przebywaj&cych za granic&
'u'lowców Martina Vaculika
i Macieja Janowskiego. Za przy-
gotowuj&cego si$ do walki pod-
czas Gali Boksu Zawodowego
Dariusza S$ka trofea odebra"a
jego 'ona – Natalia. Nie mog"y
przyjecha( trenuj&ce i startu-
j&ce reprezentantka Polski
w siatkówce Ewelina Tobiasz
i mistrzyni kraju, wieloboistka
Maja Klich. Nie zrezygnowali
z udzia"u w fina"owej imprezie
zawodnicy, którzy w swej spor-
towej karierze z „niejednego
pieca jedli chleb”, %wietni pi"-
karze Termaliki – Sebastian
Nowak i Dariusz Pawlusi!ski.
Mocno swój udzia" w plebiscy-

towej gali prze'ywali najm"odsi
– najbardziej popularny junior
Kacper Szczurek, judoczka
Martyna Andrusiewicz
i pi$%ciarka, Justyna Wala%.

Po odebraniu pami&tko-
wych pucharów, dyplomów
i upominków by" jeszcze czas
na d"ugie rozmowy, na bli'sze
poznanie si$ zawodników,
którzy cz$sto znali si$ jedynie
ze sportowych "am gazet.

Po toa%cie plebiscytowy tort
pokroili pa!stwo Agnieszka
i Janusz Ko"odziejowie w towa-
rzystwie sympatycznej siat-
karki Sylwii Styrkowiec.

Wkrótce podamy list$ na-
grodzonych Czytelników.

Wa!ne wyró!nienie
b Kibice – Czytelnicy „Gazety Krakowskiej” wybrali
najpopularniejszych sportowców ziemi tarnowskiej

Roman Kiero!ski

KacperSzczurek i JanuszKo!odziej otrzymali najwi"cej g!osówwplebiscycieA.D.2012

Tarnowski Plebiscyt Sportowy
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Z
wyci$zca tegorocz-
nej edycji Tarnow-
skiego Plebiscytu
Sportowego, 'u'lo-

wiec „Jaskó"ek” Janusz Ko"o-
dziej w pe"ni zas"u'y" na mia-
no najbardziej popularnego
sportowca ziemi tarnowskiej
w minionym 2012 roku.

Na wielk& sympati$ Janusz
Ko"odziej zas"u'y" sobie nie
tylko wyst$pami na 'u'lowym
torze.

– Rok 2012 by" dla mnie bar-
dzo ró'ny. Zdru'yn& „Jaskó"ek”
si$gn&"em po kolejny w mojej
karierze z"oty medal Dru'yno-
wych Mistrzostw Polski.
Wspotkaniachekstraligizdoby-
"em 199 punktów, najwi$cej
spo%ród je'd'&cych w lidze pol-
skichzawodników.Nieuda"omi
si$ jednak w zako!czonym se-
zonie odnie%( spektakularnych
sukcesów indywidualnych. Nie
chcia"bym si$ usprawiedliwia(,
ale przez ca"y sezon je#dzi"em
z kontuzj&. Szczególnie dawa"a
mi si$ we znaki podczas jazdy
na kopnych, trudnych torach.
Uda"o mi si$ szcz$%liwie dot-
rwa(doko!caligowegosezonu,
a po jego zako!czeniu przej%(
operacj$ – mówi" podczas Gali
Sportu Janusz Ko"odziej.

Przechodz&c w dalszym
ci&gu rehabilitacj$ Janusz –
tak'e po konsultacji z trenerem
Markiem Cie%lakiem – zrezyg-
nowa" m.in. z udzia"u w klubo-

wym zgrupowaniu w Zakopa-
nem. Po kolejnych zabiegach,
m.in.wstrzykiwaniuzmiksowa-
nej krwi, wybiera si$ natomiast
naobózkadrynarodowej, tak'e
pod Tatrami.

Janusz Ko"odziej to zawod-
nik, który poprostu da si$ lubi(.
Wswej bogatej sportowej karie-
rze tylko raz zmieni" klubowe
barwy. Dla porównania Du!-
czyk Nicki Pedersen uczyni" to
a' jedena%cierazy.Nawetwcza-
sie kiedy „Koldi” reprezentowa"
barwy Unii Leszno, kibice
w Tarnowie witali go %piewem
„Jasiek jest nasz”. )aska kibiców
cz$stona„pstrymkoniuje#dzi”.
Nawielustadionach'u'lowcy–
niewy"&czaj&csamegoTomasza
Golloba – witani s& gwizdami.
Trudno jednak sobie przypom-
nie(, aby taka sytuacja – nawet
na zawsze gor&cym dla tar-
nowian obiekcie w Rzeszowie –
przytrafi"a si$ Januszowi.

Ko"odziej na sympati$ i po-
pularno%( zas"u'y" sobie m.in.
udzia"em w Wielkiej Orkiestrze
*wi&tecznej Pomocy, tak'e
w licznych spotkaniach z dzie(-
mi i m"odzie'&. Nie zdarzy"o
mu si$ – nawet po najbardziej
trudnym meczu – odmówi(
z"o'enia autografu, pozowania
do wspólnej fotografii, udziele-
nia wywiadu.

Janusz to nie tylko %wietny
'u'lowiec,totak'ebardzosym-
patyczny cz"owiek. (kier)

Czytelnicy wybrali Ko"odzieja

DariuszPawlusi#ski i SebastianNowakpodczasplebiscytowej gali
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Pi"ka no!na

Nowaknajbardziejobawiasi"strza!ów„Plastika”

Wielki i bardzoskromny

S
ukcesem tarnowskich
pi"karek i pi"karzy
r$cznych zako!czy"a
si$ konfrontacja

z czo"owymi zespo"ami Ma"o-
polski – Kusego Kraków.

W meczu o mistrzostwo Ma-
"opolskiej Ligi M"odziczek
szczypiornistkiMKSPa"acM"o-
dzie'y Tarnów, podopieczne
trenerki El'biety Janas, po bar-
dzo dobrej grze pokona"y Ku-
sego 26:18 (12:10).

Tylkopocz&tekspotkaniaby"
wyrównany. Na tablicy kilka-
krotnie widnia" rezultat remi-
sowy. Po bramce z rzutu kar-
nego Agnieszki S&dowicz, tar-
nowianki schodzi"y na przerw$
zprzewag&dwóchgoli.Pozmia-
nie stron a' pi$( bramek
pod rz&d zdoby"a córka by"ej
pi"karki r$cznej Agnieszki
i%wietnegokoszykarzaMarcina
Stok"osy – utalentowana Alek-
sandra.Tarnowiankiobj$"ypro-
wadzenie 17:11 i nie odda"y go
ju' do ko!ca.

Szczypiornistki Pa"acu wy-
st$powa"y w sk"adzie: Izabela
Ocho!ska i Wiktoria S"oma
wbramce oraz: Aleksandra Sto-
k"osa 8, Monika Pacyna 6, Ju-
styna Staro!, 5, Justyna Wózek,
3, Agnieszka S&dowicz 2, Nata-
lia Kociuba 1, Magda Tryka 1,
Weronika Ró'a!ska, Anna Bo-
gacz, Aleksandra Kuta i Wikto-
ria Sacha.

– Dziewcz$ta po tej wygranej
z kompletem punktów zajmuj&

wlidzepierwsz& lokat$.Maj& ju'
zapewniony udzia" w Mistrzo-
stwachPolski.*miemtwierdzi(,
'e w tym roku sta( je na zdoby-
cie medalu – powiedzia" koor-
dynator sportu m"odzie'owego
w MKS PM – Krzysztof Janas.

Od remisu 17:17 po pierwszej
po"owie rozpocz$li mecz w Ma-
"opolskiejLidzeJuniorówm"od-
szych – tak'e zKusym – ich klu-
bowi koledzy. W drugiej cz$%ci
zagraliskuteczniej ipozaci$tym
spotkaniu, w którym jeszcze
na dwie minuty przed ko!cem
rywale przegrywali dwoma
bramkami, wygrali 34:31. Dwu-
krotnie dosiatki krakowian tra-
fi" Mateusz Regiec, dla go%ci
bramk$ zdoby" Patryk Piszczek,
ale gola rzutem od w"asnej
bramki zdoby" Oliwer )&tka
i przypiecz$towa" wygran&
34:31.

Zespó"prowadzonyprzezPa-
w"a Peck$ ma tak'e ogromne
szanse na odegranie wmistrzo-
stwach kraju czo"owej roli.

W zwyci$skim meczu zespó"
MKS MPEC Pa"ac M"odzie'y
Tarnówwyst$powa"wsk"adzie:
Piotr S&dowicz i Oliwer )&tka –
bramkarze oraz: Mateusz Re-
giec 8, Albert Sanek 7, Wojciech
Pecka 5, Rados"aw Kosiba 4, Ka-
mil Marciniec 3, Bart"omiej Za-
j&c 2, Dominik Mucha, Szymon
Bielamowicz, Szymon Leus,
Oliwer )&tka, Szymon Pi$ko% –
po 1, Grzegorz Lig$ski i Adrian
Ziaja.(kier)

Pi"ka r#czna

ZamocnidlaKrakusów


