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Rozmowa z Miros!awem
Cierniakiem, by!ym "u-
"lowcem Unii Tarnów,
obecnie trenerem UKS
„Jaskó!ki”

18lattemuzdoby!PandlaUnii
Tarnówtytu!dru"ynowegowi-
cemistrza Polski.W tym roku
tak"e mia! Pan swój udzia!
wwywalczeniu z!otaprzez ze-
spó!AzotówTauronu.
W1994rokuby!emzawodnikiem
Unii i srebrny medal zdoby!em
walcz"c na torze #u#lowym.
W tym sezonie moja rola by!a
nieco inna, pomaga!em bowiem
wprzygotowaniumotocyklioraz
w startach Jakubowi Jamrogowi.
Stres, jaki prze#ywa!em, by! jed-
nak na podobnym poziomie,
gdy# bardzo zale#a!o mi na tym,
#eby Kuba by! jak najlepiej przy-
gotowany doka#dych zawodów,
aszczególniedodrugiegomeczu
fina!owego ze Stal" Gorzów,
który decydowa! o tytule mi-
strzowskim.

Jaka jest tajemnica znakomi-
tegowyst#puJakubaJamroga
wdrugimmeczufina!owym?
Po s!abym starcie w pierwszym
spotkaniu fina!owym w Gorzo-
wie postawili$my wszystko na
jedn"kart%.Po$wi%cili$mysporo
czasu, by Kuba by! jak najlepiej
mentalnie przygotowany do za-
wodów oraz by jego motocykle
by!yidealniedopasowanedona-
wierzchni tarnowskiego toru.
Przyznam si%, #e w ostatnich
dniachprzedfina!emchodzi!em
spa&oko!otrzeciejwnocy,poza-
ko'czeniu treningów pracowa-
!em bowiem przy motocyklach,
chc"cbyniezawiod!ywnajwa#-

niejszym momencie tegorocz-
negosezonu.

Prosz#zdradzi$sk%dwzi#!ysi#
tak znakomite startyJakuba,
którywygrywa!ponichwy&cigi
z najlepszymi zawodnikami
StaliGorzów.
W kwietniu, podczas turnieju
&wier&fina!owego o Z!oty Kask
w Krakowie, odkryli$my bardzo
dobrzepasuj"ceKubieprze!o#e-
nie, na którym przy ma!ych ko-
rektach je(dzi! przez ca!y sezon.
Przedmeczemfina!owymwTar-
nowiezdecydowali$mysi%zmie-
ni& prze!o#enie, jednak nie to
na tylnym kole, tylko z przodu
na wale. Zmiana ta sprawi!a, #e
Kubazdecydowanielepiejwyje#-
d#a!spodta$my,lepiejdoje#d#a!

do!uku,natomiastmotocyklby!
du#o bardziej elastyczny. W!a$-
nie ta zmiana prze!o#enia by!a
kluczemdosukcesu,Kubapoczu!
si% bowiem zdecydowanie pew-
niejispisywa!si%znakomicie.

Wtym sezonie JakubJamróg
zrobi!olbrzymipost#p.Jakoce-
niaPan jegoszansewnajbli"-
szejprzysz!o&ci?
Bardzodobrymwyst%pemwme-
czu fina!owym ze Stal" Gorzów
Kuba udowodni!, #e ma spory
potencja!. Stan"! na wysoko$ci
zadaniaiwnajtrudniejszymmo-
menciepotrafi!opanowa&emo-
cje,pomagaj"cdru#yniewodnie-
sieniu niezwykle cennego zwy-
ci%stwa.Kubawtymrokuko'czy
wiek juniora i kolejny sezon b%-

dziedlaniegoprawdziwymegza-
minem. Obserwuj"c post%p, jaki
zrobi! w tym roku, $mia!o mog%
stwierdzi&,#eprzyodpowiedniej
pomocy ze strony sponsorów
sta& jest tego zawodnika na jesz-
czelepsz" jazd%. Je#eliKubieuda
si%zosta&nakolejnysezonwTar-
nowie,gdziezarz"dklubustwa-
rza m!odym zawodnikom do-
skona!e warunki do rozwoju, to
jegotalentmo#erozb!ysn"&.

Opróczwspó!pracyzJakubem
Jamrogiem zaanga"owa! si#
Pan w tworzenie w Tarnowie
mini"u"la i jest Pan inicjato-
rempowstaniaUczniowskiego
KlubuSportowego„Jaskó!ki”.
Przyznam si%, #e nie mog% #y&
bez #u#la, dlatego od wielu lat
pomys! budowy minitoru cho-
dzi! mi po g!owie, a# wreszcie
w tym roku, dzi%ki pomocy
wielusponsorów,uda!osi%nam
wybudowa&tenobiekt.Wfunk-
cjonowaniu klubu pomagaj"
nam nie tylko miejscowe firmy
oraz )SSA Unia Tarnów, ale na-
wet sympatycy #u#la mieszka-
j"cywIrlandiiPó!nocnej.Ostat-
nio cz!onkiem naszego klubu
zosta!natomiastby!yzawodnik
Unii Tarnów, obecnie mieszka-
j"cy w USA, Artur Taraszka.

Jakdu"ejestzainteresowanie
mini"u"lemwTarnowie?
Przez ca!y sezon w treningach
uczestniczy!a grupa oko!o 20
adeptów. Zaj%cia na torze odby-
wa!ysi%systematycznierazwty-
godniu, m!odzie# zdoby!a wi%c
ju#sporodo$wiadcze'.Pozako'-
czeniusezonudoszkó!kizapisa!o
si%trzechnowychch!opców,za-
interesowaniejestwi%cspore.
Rozmawia!: PiotrPietras

Obro'ca I-ligowej Termaliki
Nieciecza Dariusz Jarecki,
po dwumiesi%cznej przerwie
spowodowanej powa#nym ura-
zem kolana wróci! do pe!ni si!
izagra!zWis!".Defensor„S!oni-
ków” po kontuzji, jakiej dozna!
podczas meczu o Puchar Polski
zGKSBe!chatów,musia!podda&
si% operacji !"kotki i po d!ugim
leczeniu i rehabilitacji zagra!
w meczu z Wis!" Kraków.

– By!em ju# w pe!ni gotowy
dogryiniemog!emdoczeka&si%
tego meczu – przyzna! obro'ca
Termaliki Bruk-Betu. – By!o to
wprawdzietylkospotkanietowa-
rzyskie, ale zawsze to co$ wi%cej
ni# gierki na treningach. Poza
tymrywalby!bardzoatrakcyjny,
wi%c z wielk" rado$ci" wyszed-
!emnaboisko.Zagra!emwpraw-
dzietylkonieca!epó!godziny,ale
maj"c mo#liwo$& gry naprawd%
od#y!em. Nadal mam ogromny
g!ódgry,dlategobardzosumien-

nie przygotowuj% si% do meczu
z Bogdank" *%czna i wierz%, #e
trener we(mie pod uwag% moj"
osob%przyustalaniusk!adume-
czowej „osiemnastki” – stwier-
dzi! Jarecki.

W meczu w zespo!em „Bia!ej
Gwiazdy” Jarecki zaprezentowa!
si%zdobrejstrony.–Niezagra!em
jeszcze na sto procent swoich
mo#liwo$ci, gdy# trener prosi!
mnie, bym spokojnie wszed!
w mecz i nie forsowa! si% za bar-
dzo. Mia!em jednak kilka do-
brychakcji,poktórychpoczu!em
si% du#o pewniej. By!em w pe!ni
zadowolonyzeswojejgry–przy-
zna!obro'ca„S!oników”.

W meczu sparingowym z ze-
spo!emWis!yKrakówniezagra!
jeszcze drugi z powracaj"cych
do pe!ni si! po kontuzji obro'-
ców Termaliki Bruk-Betu, Karol
Pi"tek. Zawodnik z Niecieczy
trenuje ju# z pozosta!ymi kole-
gami z dru#yny i tak#e nie mo#e
si%doczeka&powrotunaboisko
w meczu ligowym.

Jareckijestgotowy
dogryzBogdank!
PiotrPietras

JakubJamrógpokaza!,
"emo"nananiegoliczy#
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Miros!awCierniak jest prawdziwympasjonatem "u"la

Liderzatrzymany

Jesienny hit w klasie okr%gowej
dla Polanu )abno. Podopieczni
Wac!awa Macioska pokonali
prowadz"c" do tej pory
Ci%#kowiank% 3:0 i zaj%li jej
miejsce. Mimo to nie czuj" si%
faworytem rozgrywek.

– Zespó! konsekwetnie reali-
zowa! za!o#enia. Rywalom nie
pozwoli! rozwin"& skrzyde!.
Grali d!ugie pi!ki. Taka taktyka
by!adlanasbardzodobra.Stwo-
rzy!a mo#liwo$& gry kombina-
cyjnej. Dzi%ki temu mieli$my
kilka akcji. Po nich pad!y trzy
bramki.Ciesz%si%ztegozwyci%-
stwa – mówi opiekun Polanu.

Dzi%ki zwyci%stwu gospoda-
rze zostali liderem okr%gówki.
DotegofaktuMacioseknieprzy-
wi"zuje specjalnej uwagi. – Wy-
grali$my jeden mecz. Do zako'-
czenia rundy zosta!o ich jeszcze
pi%&.Potemczekanasrundawio-
senna.Wielerzeczymo#esi%wy-
darzy&. Okr%gówka jest nieprze-
widywalna – podkre$la szkole-
niowiec#abnie'skiejdru#yny.

ZdaniemMacioska,sobotnia
wygrana jego podopiecznych
wp!ynienaatrakcyjno$&rozgry-
wek. – W walce o awans oprócz
mojejdru#ynyiCi%#kowiankili-
czy&si%b%d"D"broviaD"browa
Tarnowska i Wis!a Szczucin
– dodaje Maciosek.

AndrzejMizera

REKLAMA 1800036/00

ZBIORNIKI BETONOWE
NA SZAMBA, GNOJÓWK!, GNOJOWIC!,

DESZCZÓWK!, DO OCZYSZCZALNI "CIEKÓW.
ZBIORNIKI RETENCYJNE, PO#AROWE,

STUDNIE WODOMIERZOWE

ZAPEWNIAMY
TRANSPORT

ORAZ MONTA!.
TEL. 603 609 347

POJ. OD 3 TYS. L, ATEST PZH.

REKLAMA 1852384/00 REKLAMA 1788774/00

REKLAMA 1879490/00

REKLAMA 1860689/00

REKLAMA 1852436/00

Z!OMOWANIE
POJAZDÓW
ODBIÓR OD KLIENTA

P!ACIMY GOTÓWK"
NR TEL 12 353 03 72,

609599 920

ZZ!OMOWANIE POJAZDÓW

• p!acimy gotówk"
• transport
• za#wiadczenia do wyrejestrowania

ZZP „DESAL” S. C. !ukanowice
k/Tarnowa tel. 014/634-04-06
pn.-pt. 8.30-16.30, sob. 8-13

REKLAMA 1852335/00 REKLAMA 1901658/00

Zak!ad sprzeda"y:

• D#bno, ((014) 665-87-45

Zak!ad sprzeda"y:
• Tarnów, uull..  SSppookkoojjnnaa  66,,  

((001144))  662266--6633--4488

BETON
TOWAROWY

REKLAMA 1901512/00

www.autogaz.siedlik.pl * promocja wa!na

do ko"ca listopada
PROMOCJA

RATY 3 x 0%

na 10 miesi!cy

TARNÓW, ul. Krakowska 214, tel. 14 633 05 96 kom. 603 537 780

CENTRUM OGUMIENIA
P.H.U. Piotr Krzywo!

Tarnów ul. Kochanowskiego 43
Tel. 014 627 61 00

Tarnów ul. Kochanowskiego 43
Tel. 014 627 61 00

REKLAMA 1901319/00


