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Piłka ręczna

Żużel

Co Cieślak zbuduje?
Roman Kieroński

P

też pogłoski o podjęciu pracy
z Włókniarzem Częstochowa.
Stwierdził,żewprawdzieprowadziłwstępnerozmowyz„Lwami”
na wypadek gdyby tarnowianie
nieotrzymalilicencji,aleobecnie
sprawajestjużnieaktualna.
– Z tarnowską drużyną mam
ważny kontrakt. Nic nie wskazuje na to, abyśmy nie wystartowali w lidze. Dlatego mogę
oświadczyć, że nadal będę trenerem „Jaskółek”. Chciałbym
też przypomnieć, że przez dziesięć lat prowadziłem żużlowców z Wrocławia, a przecież
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ożar w Żużlowej
Sportowej Spółce Akcyjnej Unia Tarnów
został ugaszony. Rzutem na taśmę, dzięki pomocy
władz miasta i prywatnych
sponsorów, udało się znaleźć
środki na spłacenie długów.
Umożliwia to uzyskanie licencji na starty w ekstralidze
w przyszłym sezonie.
Trener „Jaskółek” Marek
Cieślak twierdzi jednak, że choć
sprawy potoczyły się w dobrym

kierunku, nie do końca zostały
wyjaśnione.
– Rada Nadzorcza wzięła się
do pracy dopiero w minionym
tygodniu. To był już dosłownie
ostatni dzwonek. Sądzę, że
gdyby pewne decyzje zostały
podjęte dwa, trzy tygodnie
wcześniej, nie byłoby takiego
zamieszania. Myślałem, że
po podobnych przecież doświadczeniach z ubiegłego sezonu, działacze czegoś się nauczyli. Okazało się, że się myliłem – mówi Marek Cieślak.
Trener Cieślak zdementował

Duńczyk Leon Madsen chciałby zostać w Tarnowie, ale marzy mu się podwyżka. Kuszą go też inne kluby

Sporty samochodowe

w tym klubie nie zawsze było
„różowo”. Sytuacja w Tarnowie
jest nadal skomplikowana, ale
to nie jest powód, abym opuścił
drużynę – dodał Cieślak.
Szkoleniowiec
Azotów
Tauronu żałuje, że górny limit
KSM na poziomie 40 uniemożliwia dalsze starty w Tarnowie
Gregowi Hancockowi. Trudno
będzie go zastąpić. Cieślak jest
natomiast optymistą w sprawie
nowego kontraktu ze świetnie
jeżdżącym w minionym sezonie Leonem Madsenem. Duńczyk liczy jednak na podwyżkę,
ma bowiem także sporo intratnych ofert z innych klubów.
Deklarację dalszych występów w plastronie z „Jaskółką”
wyraził też junior Kacper
Gomólski,choćochotęnaniego
maponoćFalubazZielonaGóra.
TrzonzespołumająstanowićJanuszKołodziej,MaciejJanowski
i Martin Vaculik. Trener nie
chciał wypowiadać się natemat
ewentualnych transferów. Tajemnicą poliszynela jest jednak
zainteresowanie Artiomem
Łagutą, Piotrem Świderskim
i Dennisem Anderssonem.
A u rywali? Tomasz Gollob
ma jeździć w Toruniu, Jarosław
Hampel w Zielonej Górze, Greg
Hancock w Rzeszowie. Najskuteczniejszy zawodnik – Duńczyk Nicki Pedersen wyląduje
prawdopodobnie w Gnieźnie.
Grigorij Łaguta przedłużył kontrakt z Włókniarzem.
– Dla naszego zespołu będzie
to trudniejszy sezon – kończy
Marek Cieślak.
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b Najlepszy polski trener zostaje w Tarnowie i namawia
do tego Leona Madsena. Hancock wyląduje w Rzeszowie

Juniorzy z Pałacu Młodzieży odprawili z kwitkiem groźnego rywala

Sukcesy Pałacu
Miniony weekend był bardzo
udany dla młodych piłkarek
i piłkarzy ręcznych. Dziewczęta
i chłopcy z Pałacu Młodzieży
odnieśli komplet zwycięstw.
W małopolskiej lidze młodziczek tarnowianki toczyły
rywalizację ze swymi rówieśniczkami z Nowego Sącza.
W pierwszym pojedynku
pokonały rywalki z UKS
Dwójka I Nowy Sącz 24:21,
mimo że do przerwy przegrywały 10:12. Jeszcze po przerwie
szczypiornistki z Nowego Sącza prowadziły 20:17. Tarnowianki zdobyły pod rząd cztery
bramki i nie oddały już prowadzenia.
W kolejnym meczu już bez
problemów pokonały UKS
Dwójkę II 23:11 (13:4). Drużyna
prowadzona przez trenerkę
Elżbietę Janas grała w składzie:
Ochońska i Sacha w bramce,
oraz: Wózek 3 i 1, Kuta 2 i 4, Różańska 1 i 1, Kociuba 1 i 2, Bogacz 2 i 1, Pacyna 6 i 4, Staroń 3
i 3, Stokłosa 5 i 1, Piróg, Sacha,

Sądowicz 1 i 2, Tryka 0 i 2.
Marczyk 0 i 2.
W małopolskiej lidze juniorówmłodszychPMMPECpokonał Krakowiaka 32:17 (17:7).
BramkidlaPM:Kosiba7,Pecka5,
Bielamowicz 4, Ligęski 2, Kadla
2, Leus, Regiec, Drobiecki
iPiękoś–po1.Wysokomierzący
w tym sezonie juniorzy MKS
MPEC we własnej hali pokonali
jednego z najgroźniejszych rywali w walce o prymat w małopolskiej lidze UMKS PMOS
Chrzanów 33:24 (15:15). Tuż
po przerwie drużyna prowadzonaprzezPawłaPeckę(zastąpił dotychczasowego trenera
Stanisława Kubalę) zdobyła
pod rząd cztery bramki i odebrała rywalom nadzieje na sukces. Bramki zdobyli: Niemiec 8,
Wajda 7, Głowa 4, Kowalik 4,
Smoła 4, Jękot 3, Gabiga 3.
Wdrużynieponadtograli:bramkarze – Kata, Sądowicz i Bednarek oraz w polu: Jewuła, Waligóra, Satriyo i Sanek.
(kier)

Piłka nożna

TARNÓW. Już był w ogródku,

już witał się z... podium. I wtedy
zdarzyła się awaria hamulców.
To ona pozbawiła Adama Gładysza drugiego miejsce w klasyfikacji generalnej cyklu serii
Volkswagen Scirocco R-Cup
2012.
Niemiła niespodzianka wydarzyła się podczas finałowego
wyścigu na torze Hockenheim.
– Był dla mnie pechowy. Awaria hamulców pozbawiła mnie
drugiej pozycji. Ostatecznie zająłem czwarte miejsce – mówi
rozczarowany tarnowianin.
Gładysz ma prawo czuć niedosyt. Przez cały sezon jeździł
równo i był w ścisłej czołówce
cyklu. – Cztery razy byłem
na podium. Dwa razy zrobiłem
najszybszy czas okrążenia.
Zawsze kończyłem biegi w czołówce. Rywalizacja w cyklu
była niezwykle zażarta. Różnice pomiędzy zawodnikami
z pierwszej dwudziestki w kwalifikacjach mieściły się w jednej
sekundzie – dodaje Adam Gładysz.

W zakończonym sezonie
Scirocco R-Cup 2012, tarnowianin wystartował w ośmiu
rundach. Sześć odbywało się
w Niemczech, po jednej
w Wielkiej Brytanii oraz Austrii. Z tej rywalizacji szczególnie dobrze ocenia dwa starty.
– To zawody w Norisring
i w Oschersleben. Miałem tam
świetne tempo i byłem bliski
zwycięstwa – wspomina.
Zawodnik ma taraz przerwę
w startach. O swoich planach
na razie nie chce mówić.
– W tym momencie za wcześnie na jakiekolwiek deklaracje
– twierdzi.
Adam Gładysz stoi w zimie
przed kolejnym trudnym zadaniem. Będzie to obrona pierwszego miejsca w naszym plebiscycie na najlepszego sportowca ziemi tarnowskiej.
– Patrząc na wynik, którzy
osięgnęli żużlowcy, to zdaję sobie sprawę, że nie będzie łatwo
obronić tę pozycję. Liczę
na swoich fanów – mówi.
(anmi)

NIECIECZA. Nie od bramka-

rza, ale do 21-letniego Jakuba
Czerwińskiego, rozpoczynało
się ustalenie jesiennego składu
w Termalice Bruk-Becie
Niecieczy.
Środkowy stoper wystąpił
we wszystkich dziewiętnastu
jesiennych
spotkaniach
wicelidera pierwszej ligi. Zagrał
w nich od pierwszej do ostatniej minuty. Ten dorobek musi
robić wrażenie. – Dla mnie to
małe zaskoczenie. Zazwyczaj
takim bilansem mogą pochwalić się bramkarze. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko
podziękować za zaufanie trenera. Starałem się jak mogłem
odpłacać na boisku dobrą grą –
ocenia zawodnik.
Czerwiński był nie tylko filarem w spotkaniach ligowych,
ale też w dwóch pucharowych.
W nich przygoda „Słoników”
z Niecieczy skończyła się
w 1/16 rozgrywek na pojedynku
z GKS-em Bełchatów.
Dobre występy stopera
Termaliki Bruk-Betu nie brały

się z niczego. Prezentował
równą formę. To nie zawsze
zdarzało mu się w poprzednim
sezonie. Po ostatniej rundzie
można śmiało stwierdzić, że talent, pochodzącego z Muszyny
21-latka rozwija się prawidłowo. To dobrze wróży nie
tylko zawodnikowi, ale też drużynie.
Czerwiński miał „etat”
w wyjściowej jedenastce. Takiego luskusu nie mieli jego koledzy z formacji. Trener Moskal
dokonywał w niej zmian. To
jednak podstawowemu obrońcy nie przeszkadzało. – Raz
tworzyłem parę stoperów z Michałem Nalepą, czasami
z Daliborem Plevą. Nie było to
dla mnie problemem. Każdy
z nas dobrze wiedział, co ma
robić na boisku – twierdzi zawodnik.
Czerwiński z Nalepą byli
najmłodszymi
stoperami
w pierwszej lidze. – To akurat
nie miało znaczenia. Na boisku
staramy się wzajemnie asekurować. Zadania dzielimy po po-
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Awaria pozbawiła podium Wyjściowy etat młodegoJakuba Czerwińskiego

Jesienią na boisku stoper Jakub Czerwiński spędził 1710 minut

łowie – opowiadał o współpracy Nalepa.
Jesiennymi występami Czerwiński wysoko postawił poprzeczkę. Jak przyznaje,
wiosną nie zamierza zwolnić

tempa. – Mam nadzieję, że
zdrowie będzie dopisywało.
Wiemy jaka jest nasza sytuacja
w tabeli. Nie chcemy zaprzepaścić szansy – mówi.
(anmi)

