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Tarnowski Plebiscyt Sportowy

Czytelnicy wybrali Kołodzieja

Ważne wyróżnienie

Wielki i bardzo skromny

Z

b Kibice – Czytelnicy „Gazety Krakowskiej” wybrali
najpopularniejszych sportowców ziemi tarnowskiej
Roman Kieroński
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N

ajbardziej popularnymi sportowcami
ziemi tarnowskiej
w roku 2012 – głosami Czytelników „Gazety
Krakowskiej” zostali wybrani
kartingowiec Kacper Szczurek i żużlowiec Janusz Kołodziej.
Zwycięzców Tarnowskiego
Plebiscytu Sportowego, a także
tych sportowców, którzy znaleźli się w honorowych „dziesiątkach”, poznaliśmy podczas
Gali Sportu w tarnowskim hotelu Bristol.
Imprezę tradycyjnie rozpoczęły chearleaderki, wielokrotne mistrzynie i medalistki
mistrzostw Polski, Europy
i świata – dziewczęta ze Studia
Tańca „Honorata”. W bardziej
podniosły nastrój wprawiła zebranych sportowców solistka
Pałacu Młodzieży Ewa Judasz
brawurowym wykonaniem
słynnego „We Are The
Champions”. Potem przyszedł
czas na prezentację najbardziej
lubianych zawodniczek i zawodników.
Szczególnie gorąco witany
był laureat w kategorii seniorów – Janusz Kołodziej. Dwa
dni wcześniej zawarł związek
małżeński z sympatyczną Agnieszką; towarzyszyła mu podczas finałowej imprezy. Młoda
para odebrała masę życzeń
szczęścia na nowej drodze życia. Obecność Janusza, tuż

Kacper Szczurek i Janusz Kołodziej otrzymali najwięcej głosów w plebiscycie A.D. 2012

po tak ważnym w jego życiu
wydarzeniu, świadczy, że sportowcy bardzo cenią sobie takie
wyróżnienie.
– O tym, że znaleźliśmy się
w gronie laureatów, zadecydowali nie dziennikarze, trenerzy
czy fachowcy, ale właśnie kibice. My przecież występujemy,
gramy i chcemy zwyciężać
przede wszystkim dla nich –
mówili zgodnym chórem laureaci.
Zawsze trudno wyróżnionych sportowców (przykładem
choćby plebiscyt „Przeglądu
Sportowego”) zebrać w jednym
czasie i w jednym miejscu.
Na naszej gali zabrakło m.in.

przebywających za granicą
żużlowców Martina Vaculika
i Macieja Janowskiego. Za przygotowującego się do walki podczas Gali Boksu Zawodowego
Dariusza Sęka trofea odebrała
jego żona – Natalia. Nie mogły
przyjechać trenujące i startujące reprezentantka Polski
w siatkówce Ewelina Tobiasz
i mistrzyni kraju, wieloboistka
Maja Klich. Nie zrezygnowali
z udziału w finałowej imprezie
zawodnicy, którzy w swej sportowej karierze z „niejednego
pieca jedli chleb”, świetni piłkarze Termaliki – Sebastian
Nowak i Dariusz Pawlusiński.
Mocno swój udział w plebiscy-

towej gali przeżywali najmłodsi
– najbardziej popularny junior
Kacper Szczurek, judoczka
Martyna
Andrusiewicz
i pięściarka, Justyna Walaś.
Po odebraniu pamiątkowych pucharów, dyplomów
i upominków był jeszcze czas
na długie rozmowy, na bliższe
poznanie się zawodników,
którzy często znali się jedynie
ze sportowych łam gazet.
Po toaście plebiscytowy tort
pokroili państwo Agnieszka
i Janusz Kołodziejowie w towarzystwie sympatycznej siatkarki Sylwii Styrkowiec.
Wkrótce podamy listę nagrodzonych Czytelników.

Piłka nożna

Nowaknajbardziejobawiasięstrzałów„Plastika”
i Dariusz Pawlusiński byli jednymipiłkarzami,którzyznaleźli
się wśród finalistów Tarnowskiego Plebiscytu Sportowego.
ZawodnikówTermalikiBruk-Betu Nieciecza kibice licznie
swymi głosami docenili za całoroczną postawę na pierwszoligowychboiskach.Nieprzypadkowo. Nowak i Pawlusiński
byli wyróżniającymi się postaciami zespołu. Bramkarz „Słoników”praktycznieodpoczątku
przygody z nimi, należy też
do czołowych golkiperów
pierwszej ligi. Gra pewnie,
a błędy zdarzają się mu bardzo
rzadko. Nowak to twardy zawodnik, w pełnym tego słowa
znaczeniu. Przekonać się o tym
można było pod koniec ostatniej rundy. – Miałem zapalenie
ścięgna Achillesa. Mimo bólu
wystąpiłem w dwóch ostatnich
meczachjesieni.Terazwszystko
jest już w porządku – mówi
bramkarz.
Pochodzący z JastrzębiaZdrojuzawodnikuważawyróż-
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TARNÓW. Sebastian Nowak

Dariusz Pawlusiński i Sebastian Nowak podczas plebiscytowej gali

nienie w naszym plebiscycie
za bardzo prestiżowe. – Cieszę
się, że znalazłem się w tym gronie. Konkurencja była bardzo
zacięta. To ocena i nagroda
od kibiców. A dla mnie ich zda-

nie jest bardzo ważne – przyznaje. Nowak podczas plebiscytu komplementował drugiego wyróżnionego piłkarza –
Dariusza Pawlusińskiego. – On
oddaje najgroźniejsze strzały

zwszystkichpierwszoligowców.
Dobrze, że jesteśmy w tej samej
drużynie – śmieje się golkiper.
Nowak bez żadnego problemu wymienił również rozmiary bramki, której musi
strzec.Przyznał,żezwszystkich
goli, które jesienią puścił, najwięcej pretensji ma do siebie
otrafieniewprzegranymwyjazdowym spotkaniu z Bogdanką
Łęczną. – Ulegliśmy 0:1 pogolu,
który padł „z niczego”. Mogłem
przy nim lepiej się zachować –
przekonywał.
Dla Dariusza Pawlusińskiego
pewnym zaskoczeniem była
nominacja w naszej zabawie.
Jednak to dla niego nie nowość.
W przeszłości był wyróżniany
w wielu zestawieniach.
–Zawszejednakjestmiło,gdy
człowiek zostaje dostrzeżony
przez media, a potem oczywiście fanów. Wyników plebiscytównieśledziłemnabieżąco,ale
od czasu do czasu czytałem
o nominacjach poszczególnych
sportowców – mówił.
(anmi)

wycięzca tegorocznej edycji Tarnowskiego Plebiscytu
Sportowego, żużlowiec „Jaskółek” Janusz Kołodziej w pełni zasłużył na miano najbardziej popularnego
sportowca ziemi tarnowskiej
w minionym 2012 roku.
Na wielką sympatię Janusz
Kołodziej zasłużył sobie nie
tylko występami na żużlowym
torze.
– Rok 2012 był dla mnie bardzoróżny.Zdrużyną„Jaskółek”
sięgnąłem po kolejny w mojej
karierze złoty medal Drużynowych Mistrzostw Polski.
Wspotkaniachekstraligizdobyłem 199 punktów, najwięcej
spośród jeżdżących w lidze polskichzawodników.Nieudałomi
się jednak w zakończonym sezonie odnieść spektakularnych
sukcesów indywidualnych. Nie
chciałbym się usprawiedliwiać,
ale przez cały sezon jeździłem
z kontuzją. Szczególnie dawała
mi się we znaki podczas jazdy
na kopnych, trudnych torach.
Udało mi się szczęśliwie dotrwaćdokońcaligowegosezonu,
a po jego zakończeniu przejść
operację – mówił podczas Gali
Sportu Janusz Kołodziej.
Przechodząc w dalszym
ciągu rehabilitację Janusz –
także po konsultacji z trenerem
Markiem Cieślakiem – zrezygnował m.in. z udziału w klubo-

wym zgrupowaniu w Zakopanem. Po kolejnych zabiegach,
m.in.wstrzykiwaniuzmiksowanej krwi, wybiera się natomiast
naobózkadrynarodowej,także
pod Tatrami.
Janusz Kołodziej to zawodnik, który poprostu da się lubić.
Wswejbogatejsportowejkarierze tylko raz zmienił klubowe
barwy. Dla porównania Duńczyk Nicki Pedersen uczynił to
ażjedenaścierazy.Nawetwczasie kiedy „Koldi” reprezentował
barwy Unii Leszno, kibice
w Tarnowie witali go śpiewem
„Jasiekjestnasz”.Łaskakibiców
częstona„pstrymkoniujeździ”.
Nawielustadionachżużlowcy–
niewyłączającsamegoTomasza
Golloba – witani są gwizdami.
Trudno jednak sobie przypomnieć, aby taka sytuacja – nawet
na zawsze gorącym dla tarnowian obiekcie wRzeszowie –
przytrafiła się Januszowi.
Kołodziej na sympatię i popularność zasłużył sobie m.in.
udziałem w Wielkiej Orkiestrze
Świątecznej Pomocy, także
w licznych spotkaniach z dziećmi i młodzieżą. Nie zdarzyło
mu się – nawet po najbardziej
trudnym meczu – odmówić
złożenia autografu, pozowania
do wspólnej fotografii, udzielenia wywiadu.
Janusz to nie tylko świetny
żużlowiec,totakżebardzosympatyczny człowiek. (kier)

Piłka ręczna

Za mocni dla Krakusów

S

ukcesem tarnowskich
piłkarek i piłkarzy
ręcznych zakończyła
się
konfrontacja
z czołowymi zespołami Małopolski – Kusego Kraków.
W meczu o mistrzostwo Małopolskiej Ligi Młodziczek
szczypiornistkiMKSPałacMłodzieży Tarnów, podopieczne
trenerki Elżbiety Janas, po bardzo dobrej grze pokonały Kusego 26:18 (12:10).
Tylkopoczątekspotkaniabył
wyrównany. Na tablicy kilkakrotnie widniał rezultat remisowy. Po bramce z rzutu karnego Agnieszki Sądowicz, tarnowianki schodziły na przerwę
zprzewagądwóchgoli.Pozmianie stron aż pięć bramek
pod rząd zdobyła córka byłej
piłkarki ręcznej Agnieszki
iświetnegokoszykarzaMarcina
Stokłosy – utalentowana Aleksandra.Tarnowiankiobjęłyprowadzenie 17:11 i nie oddały go
już do końca.
Szczypiornistki Pałacu występowały w składzie: Izabela
Ochońska i Wiktoria Słoma
wbramceoraz:AleksandraStokłosa 8, Monika Pacyna 6, Justyna Staroń, 5, Justyna Wózek,
3, Agnieszka Sądowicz 2, Natalia Kociuba 1, Magda Tryka 1,
Weronika Różańska, Anna Bogacz, Aleksandra Kuta i Wiktoria Sacha.
– Dziewczęta po tej wygranej
z kompletem punktów zajmują

wlidzepierwsząlokatę.Mająjuż
zapewniony udział w MistrzostwachPolski.Śmiemtwierdzić,
że w tym roku stać je na zdobycie medalu – powiedział koordynatorsportumłodzieżowego
w MKS PM – Krzysztof Janas.
Od remisu 17:17 po pierwszej
połowie rozpoczęli mecz wMałopolskiejLidzeJuniorówmłodszych – także zKusym – ich klubowi koledzy. W drugiej części
zagraliskuteczniejipozaciętym
spotkaniu, w którym jeszcze
na dwie minuty przed końcem
rywale przegrywali dwoma
bramkami, wygrali 34:31. Dwukrotnie dosiatki krakowian trafił Mateusz Regiec, dla gości
bramkęzdobyłPatrykPiszczek,
ale gola rzutem od własnej
bramki zdobył Oliwer Łątka
i przypieczętował wygraną
34:31.
ZespółprowadzonyprzezPawła Peckę ma także ogromne
szanse na odegranie wmistrzostwach kraju czołowej roli.
W zwycięskim meczu zespół
MKS MPEC Pałac Młodzieży
Tarnówwystępowałwskładzie:
Piotr Sądowicz i Oliwer Łątka –
bramkarze oraz: Mateusz Regiec 8, Albert Sanek 7, Wojciech
Pecka 5, Radosław Kosiba 4, Kamil Marciniec 3, Bartłomiej Zając 2, Dominik Mucha, Szymon
Bielamowicz, Szymon Leus,
Oliwer Łątka, Szymon Piękoś –
po 1, Grzegorz Ligęski i Adrian
Ziaja.(kier)

