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NIECIECZA. Wis!a, Cracovia,
a teraz Kolejarz Stró"e. Kibice
w Niecieczy nie mog# narzeka$
na brak emocji. W niedziel%
Termalica Bruk-Bet zmierzy si%
u siebie z Kolejarzem Stró"e
(g. 11.30)

Podopiecznych Kazimierza
Moskalaczekaj#ostatniepierw-
szoligowe derby w tej rundzie.
Grali ju"zOkocimskimBrzesko,
Sandecj#NowyS#cz, awostani#
&rod%wCracovi#. Jakprzekonuje
szkoleniowiec,dlajegozespo!u,
to przede wszystkim kolejny
mecz o punkty. – Naszym zada-
niem jest wyj&$ na muraw% i po-
kaza$ si% z jak najlepszej strony,
a co za tym idzie wygra$. Tego
oczekuj#odnaskibice.ZKoleja-
rzem nie b%dzie !atwo. Tak jest
w ka"dym spotkaniu w pierw-
szej lidze – podkre&la trener.

Termalica Bruk-Bet w nie-
dziel%b%dziechcia!aodegra$si%
naKolejarzu,zamajow#pora"k%
w poprzednim sezonie w Nie-
cieczy. Wówczas w przedostat-
niejkolejceulegliim1:2,grzebi#c
tym samym szans% awansu
do ekstraklasy. – To historia,
do której nie ma sensu wraca$.
Dlanasliczysi%zwyci%stwo. Ko-
lejarz potrafi gra$ w pi!k%. Nie-
jednadru"yna otymsi%przeko-
na!a. Ostatnio by! ni# Zawisza,
który z nim przegra! – twierdzi
Dariusz Pawlusi'ski, pomocnik
„S!oników”.

W tym sezonie Kolejarz jest
na innym biegunie ni" Terma-

lica. W tabeli zajmuje jedenaste
miejsce. Stró"anie, którzy jesz-
cze do niedawna byli bardzo
mocni na wyjazdach, w tym se-
zonie jakby zatracili swoj# moc.
Dotejporyprzywie(liz nichza-
ledwie pi%$ punktów. Ostatnio
jednak zasygnalizowali powrót
do wysokiej formy pokonuj#c
usiebieZawisz%Bydgoszcz(2:1).

W niedziel% podopieczni Ka-
zimierzaMoskala,musz#szcze-
gólniezwróci$uwag%naMacieja
Kowalczyka. 35-letni napastnik
ma&wietn#rund%.W11 rozegra-
nych do tej pory spotkaniach
zdoby! 10 goli i jest liderem kla-

syfikacji strzelców zaplecza ek-
straklasy. Tak dobrej skutecz-
no&ci dawano nie mia!. On
zreszt# odgrywa wa"n# rol%
wtaktycestró"an.–Gramydu"o
pi!ek na niego. Przynajmniej
z jednej powinien strzeli$
bramk% – mówi Janusz
Wola'ski, pomocnik Kolejarza.

Kowalczyk to nie ostatni
znany ligowiec wyst%puj#cy
w dru"ynie Przemys!awa Ce-
cherza. Kibice doskonale po-
winni kojarzy$ równie" Krzysz-
tofa Gajtkowskiego. To zawod-
nik, który w ekstraklasie
wbarwachKoronyKielce,Lecha

Pozna',GKS-uKatowiceczyPo-
loniiWarszawarozegra!200me-
czów. Zdoby! w nich 48 goli.

Pojedynki z Kolejarzem zaw-
sze maj# podeksty dla doktora
Krzysztofa Lipeckiego. Pomoc-
nik Termaliki Bruk-Betu zanim
do niej trafi! wyst%powa! w Ko-
lejarzu.

Niedzielne spotkanie z try-
bun ogl#dnie Jakub Biskup. Za-
wodnikleczyzerwanewi#zad!a
w kolanie. – Codziennie chodz%
na rehabilitacj%. Mam nadziej%,
"e za kilka tygodni b%d% ju"
w pe!ni zdrowy – mówi.
(anmi)

Dziewi%$ medali – to dorobek
reprezentantów Startu Tarnów
wrozegranychwBydgoszczy39.
IndywidualnychMistrzostwach
Polski Osób Niepe!nospraw-
nych w Podnoszeniu Ci%"arów.

Na najwy"szym stopniu po-
dium stan%li: w kat. 75 kg pi#ta
zawodniczka tegorocznej
Paraolimpiady wLondynie Ma-
rzena )azarz, w kat. 44 kg
Magda Werner, wwadze 82,5 kg
PiotrSzymeczek,wwadze60kg
Micha! Rudolphi i kat. 75 kg
Bartosz Hajnysz. Srebrne
„kr#"ki” wywalczyli: Artur Lis
w wadze 75 kg i ponownie
Bartosz Hajnysz. Z br#zowymi

medalami wrócili zBydgoszczy:
Pawe! Jewu!a – w wadze 60 kg
i )ukasz Ptak w kat. 67,5 kg.
„Tylko” czwarte miejsce zaj#!
Rafa! Jakóbczyk. – Sukcesom
na pomo&cie sprzyja atmosfera
w klubie – razem trenuj#, rywa-
lizuj# iprzyja(ni# si% sportowcy
zdrowi i niepe!nosprawni. Do-
bitnym przyk!adem jest nasza
„zdrowa” zawodniczka Aneta
Szot. W mistrzostwach Polski
w wyciskaniu le"#c Aneta wy-
walczy!aprymatwkat.72kg.To
dowód wspania!ej integracji
w naszym klubie – powiedzia!
trener Bogus!aw Szczepa'ski.
(kier)

Zdobyty w tym roku z!oty
medal w Dru"ynowych
Mistrzostwach Polski jest ju"
czwartym w Twojej karierze.
Który tytu! jest dla ciebie
najcenniejszy?
Z ka"dego bardzo si% ciesz%,
cho$ smakuj# inaczej. Dwa
pierwsze w roku 2004 i 2005
wywalczy!em b%d#c jeszcze
juniorem. Kolejny, z Uni#
Leszno, zdoby!em
po pierwszych i jedynych
moich przenosinach
do innego klubu. Zosta!em
ciep!o przyj%ty przez
leszczy'skich kibiców.
Ostatni, zdobyty znów
przed w!asnymi fanami,
przy pe!nych trybunach,
to dodatkowy powód
do ogromnej rado&ci.

Co by!o w tym sezonie wasz#
najmocniejsz# stron#?
Mieli&my wspania!y, bardzo
wyrównany zespó!. Je"eli
nawet komu& przydarzy! si%
s!abszy dzie', na wysoko&ci
zadania stawali pozostali
koledzy. Najwa"niejsza by!a
jednak panuj#ca w dru"ynie

atmosfera i autorytet
naszego trenera Marka
Cie&laka.

Dopiero po fina!owym meczu
kibice dowiedzieli si$,
"e przez ca!y sezon starto-
wa!e% z powa"n# kontuzj#.
Co si$ wydarzy!o?
Do kontuzji dosz!o podczas
zimowego zgrupowania.
Sprawa okaza!a si% powa"na.
Potrzebna b%dzie operacja.
Nie mówi!em o urazie, bo nie
chcia!em, aby to na torze
wykorzystali moi rywale. Nie
chc#c traci$ czasu na leczenie
i rehabilitacj%, postanowi!em
od!o"y$ zabieg na pó(niej.
W kolanie zrobi! mi si% luz.
Na motocykl nie zawsze
wsiada!em w pe!ni sprawny.
Mia!em z tego powodu
problemy na niektórych
nawierzchniach, zw!aszcza
tych mocno przyczepnych.
St#d moja nierówna, s!absza
jazda w niektórych
spotkaniach. Wkrótce
przejd% zabieg w placówce
Reha Medica w Tuchowie
(zabieg mia! odby$ si%

wczoraj – red.). Potem czeka
mnie rehabilitacja. Je"eli nie
przytrafi# si% jakie&
komplikacje, mam nadziej%,
"e najpó(niej w lutym
rozpoczn% przygotowania
do nowego sezonu.

Mimo tych k!opotów jak oce-
niasz miniony sezon?
Z wyst%pów w lidze mog% by$
zadowolony. Gorzej by!o
w zawodach indywidualnych.

My%lisz o powrocie do Grand
Prix?
Przed rokiem pozna!em smak
GP. Zap!aci!em „frycowe”, ale
sporo si% te" nauczy!em. Chc%
nadal czyni$ post%py i je"eli
uporam si% z k!opotami
zdrowotnymi, poka"% na co
mnie jeszcze sta$.

Jak widzisz przysz!o%& swego
mistrzowskiego zespo!u?
Chcieliby&my nowy sezon
rozpocz#$ w starym sk!adzie.
Wiem jednak, "e ze wzgl%dów
regulaminowych, b%dzie to
trudne.
Rozmawia!RomanKiero"ski

Teraz musz$ si$ wyleczy&
b Z Januszem Ko!odziejem, kapitanem "u"lowców Azotów Tauronu,
rozmawia Roman Kiero'ski

JanuszKo!odziej ca!ysezon je"dzi! zniewyleczon#kontuzj#nogi

(u"el
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Andrzej Rybski z kolegamiwniedziel$b$dzie chcia! si$ zrewan%owa& zamajow#pora%k$ zKolejarzem
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Podnoszenie ci$"arów

Startzworkiemmedali

Pi!ka no"na
I liga: Okocimski Brzesko
– Stomil Olsztyn (sobota,
godz. 14), Termalica Bruk-
Bet Nieciecza – Kolejarz
Stró"e (niedziela, godz.
11.30).
II liga: Unia Tarnów – Motor
Lublin (sobota, godz. 14).
III liga: Szreniawa Nowy
Wi#nicz – Wierna
Ma$ogoszcz (niedziela,
godz. 13).
IV liga: Olimpia Wojnicz –
Tuchovia Tuchów (sobota,
godz. 14), Rylovia Rylowa
– Barciczanka Barcice,
Nowa Jastrz%bka –
Tymbark, Jadowniczanka
Jadowniki – Wolania Wola
Rz&dzi'ska (mecze w nie-
dziel& o godz. 14).
Je)dziectwo
Tradycyjny „Hubertus”:
teren Ludowego Klubu Je!-
dzieckiego w Tarnowie Kli-
kowej (sobota, godz. 14).
Pi!ka r$czna
II liga m$"czyzn: Control
Process Tarnów – AZS Uni-
wersytet (ódzki, hala spor-
towa „Jaskó$ka” w Tarnowie
Mo#cicach (sobota,
godz. 17).
Siatkówka
II liga kobiet: PKCH PWSZ
Tarnów – San Pajda (a'cut,
hala TOSiR-u w Tarnowie,
ul. Krupnicza 5 a (sobota,
godz. 17).

Zebrali
#ukasz Jaje i Roman Kiero"ski

Kalendarzyk

Pi!ka no"na

OstatniederbyTermaliki wtejrundzie
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