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Piłka nożna

Piłka nożna

Bez Pawłowskiego

Futsalowcy też zagrają
dla Wielkiej Orkiestry

b Pozyskany latem napastnik opuścił drużynę Termaliki.
W klubie nie kryją zaskoczenia decyzją zawodnika

PLEŚNA. W sobotę piłkarska

Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy zagra w Pleśnej. Z tej
okazji w tamtejszej hali odbędzie się turniej halowy.
Wystąpią w nim Pogórze
Pleśna, Liwocz Szerzyny, Puszcza Niepołomice, Tuchovia,
PopradMuszyna,WolaniaWola
Rzędzińska, WestoviaOkna Pawłowski oraz Unia Tarnów.
Impreza to powrót po dwuletniej przerwie do turniejów
halowych, które odbywały się
w Pleśnej. Wtedy miały mocną
obsadę.Startowaływnichm.in.
Resovia, Okocimskim Brzesko,
Sandecja Nowy Sącz, czy
Termalica Bruk-Bet Nieciecza.
Teraz, choć rywale są mnie
utytułowani, emocji nie powinnozabraknąć.Natolicząorganizatorzy zmagań – Pogórze
Pleśna,Gimnazjum im.Bohate-

Andrzej Mizera

W
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ydawało się, że
po przyjściu Jakuba Wróbla kadra Termaliki
Bruk-Betu już się nie zmieni.
Tymczasem dość nieoczekiwanie z drużyny odszedł Jan Pawłowski.
21-letni napastnik z klubem
z Niecieczy był związany
roczną umową. Postanowił ją
skrócić i przeniósł się
do Olimpii Grudziądz. Tym samym zespół wicelidera zamienił na siódmą drużynę pierwszej ligi. – Wydaje mi się, że tam
mam większą szansę regularnych występów. W Niecieczy
była bardzo duża konkurencja
i nie grałem zbyt często – tłumaczy zawodnik.
PawłowskidoTermalikizostał
wypożyczony z Jagiello-nii Białystok. 21-latek określany jest
mianemtalentu,którywciążnie
może„eksplodować”.Piłkarzzagrał w Niecieczy w 13 meczach
(12 ligowych, jednym pucharowym). Podczas nich na boisku
spędził 563 minuty, zdobywając
zaledwie dwa gole. Po niezbyt
udanej dla siebie jesieni jeszcze
nie tak dawano zapowiadał
walkę o wyjściowy skład. Dlaczego więc zmienił zdanie i zamieniłNiecieczęnaGrudziądz?
– O skrócenie rocznego wypożyczenie poprosiła Jagiellonia Białystok. O zainteresowaniu Olimpii wiedziałem już
wcześniej – przekonuje.

Pawłowski w Niecieczy spędził pół roku.W tym czasie strzelił dwie bramki.Teraz ma grać w Grudziądzu

Inaczej postępowanie zawodnika
ocenia
prezes
Termaliki Bruk-Betu – Danuta
Witkowska, która wydała nawet specjalne oświadczenie.
„Wydaje się, że z punktu widzenia zasad etyki biznesowej
i sportowej właściwym byłoby,
aby strony, tj. profesjonalne piłkarskie kluby sportowe uczestniczące w rozgrywkach PLP
i EKSTRAKLASA SA informowały się z odpowiednim wyprzedzeniem o planowanych
poczynaniach, jeżeli te miesz-

czą się wgranicach określonych
postanowieniami wiążących je
umów oraz mają bezpośredni
skutek na wykonanie wynikających z niej wzajemnych zobowiązań. Ma to przecież podstawowe znaczenie dla zabezpieczenia przez klub odpowiedniej
kadry zawodniczej na kolejną
rundę – czytamy w nim.
Odejściem zawodnika zaskoczony był też trener wicelidera
pierwszej ligi Kazimierz Moskal. – Nie spodziewałem się, że
odejdzie. Nie grał wprawdzie

często, ale spodziewałem się, że
wiosną podejmie walkę o miejsce w wyjściowym składzie –
przekonuje.
Po odejściu Pawłowskiego
Termalica Bruk-Bet straciła napastnika. Nie zamierza jednak
podejmować gwałtownych ruchów. – Obecnie transferów nie
planujemy. Chyba, że zdarzy się
bardzo ciekawa okazja. Gdyby
tak już się stało, to nie będziemy
rozpatrywać kandydatur napastników – mówi Kazimierz
Moskal.

Boks

Wspinali się po medale
REGION. Wśród nominowanychwnaszejplebiscytowejzabawie nie mogło oczywiście zabraknąć przedstawicieli wspinaczki sportowej.
Tradycyjnie znalazło się
miejsce dla Edyty Ropek.
W ubiegłym roku zawodniczka
Tarnovii Alpinus Azoty Team
rywalizację w Pucharze Świata
zakończyła na czwartym miejscu. Na mistrzostwach Świata
była oczko niżej.
Wśród seniorów kibice mogą
równieżgłosowaćnamistrzynię
Polski oraz finalistkę Mistrzostw Europy i Świata Klaudia Buczek. To zawodniczka

zdużympotencjałem.Podobnie
można powiedzieć o Jędrzeju
Komosińskim. Rok 2012 kojarzyć będzie mu się głównie
ze zdobyciem mistrzostwa Polski oraz 10. miejscem w Pucharze Świata.
W naszej zabawie nie mogło
zabraknąćjuniorów.Nominacje
wywalczyli swoimi sukcesami.
Wprzypadku Izabelii Janii z PałacuMłodzieżybyłotomistrzostwo Polski. Marcin Dzieński
natomiastzdobrejstronypokazał się podczas mistrzostw Europy, podczas których wywalczył trzecie miejsce.
(anmi)
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Walaś z kolejnym bardzo cennym zwycięstwem
W Tarnowie rośnie wielki bokserski talent. Mowa o 16-letniej
Justynie Walaś z Tarnowskiej
Szkółki Bokserskiej. Podopieczna Aleksandra Maciejowskiego zwyciężyła w prestiżowym turnieju Open Adidas
Boxing, która odbywał się
wefrancuskimmieścieChantelouop les Vignes.
– Justyna pokazała tam bardzo dojrzały boks. Każdy, kto ją
oglądał,byłtympozytywniezaskoczony–mówiszkoleniowiec
zawodniczki.
MaciejowskiweFrancjiprzebywał jako drugi trener reprezentacjikobiet.Namiejscumiał
sporopowodówdoradości.Największe dostarczyła mu postawa Walaś. Wswojej kategorii
wagowej (do 63 kg) stoczyła
dwie walki i obie wygrała.
–Bokserkiwposzczególnych
kategoriach były podzielone
na grupy. W nich rywalizowało
się każdym z każdym. Justyna
w pierwszej walce zmierzyła się
z pochodzącą z Polski Włoszką
– Małgorzatą Kusiak. Pokonała

rów Bitwy pod Łowczówkiem
oraz partnerzy wydarzenia:
GminaPleśna,CentrumKultury
SportuiPromocjiGminyPleśna,
firma Yessport. Cały dochód
z imprezy przekazany zostanie
na konto Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
Początek zmagań przewidziano na godz.9. Rywalizacja
najpierw odbywać będzie się
wgrupach,późniejzaplanowno
półfinały i finał. Kto się w nim
znajdzie? Czarnym koniem
możeokazaćsięWestovia,która
jest jedną z najlepszych drużyn
rozgrywek tarnowskiego amatorskiego futsalu.
W trakcie imprezy przewidziano wręczenie nagród dla
najlepszegostrzelcaorazbramkarza.Naupominkimogąliczyć
także kibice.
(anmi)

Justyna Walaś ze swoim trenerem Aleksandrem Maciejowskim

ją3:0.Wkolejnymstarciuzmierzyła się z dobrze sobie znaną
Francuzką – Anne Helene. Też
rozstrzygnęła ją na swoją korzyść 3:0 – opowiada
Maciejowski.

Tym samym zawodniczce
znad Sekwany nie udał się rewanż za mistrzostwa Europy
kadetek i juniorek, które niedawno odbywały się w Cetniewie. Podczas nich również

uległa tarnowiance 0:3. O zwycięstwie Walaś, przesądziła
walka, której... nie było. – Justyna miała w niej zmierzyć się
z reprezentantką Gwadelupy –
GalleFanny,którawcześniejwygraładwapojedynki.Byłbytofinał,aletaksięniestało.Rywalka
odniosła kontuzję i oddała
ją walkowerem. Szkoda, bo zapowiadał się bardzo ciekawy
pojedynek–mówiMaciejowski.
Wygrywając we Francji, Walaś dołożyła do swoje kolekcji
kolejny znaczący sukces.
Przedkilkomamiesiącami,podczasmistrzostwEuropy,wywalczyła brązowy medal. Teraz
do Tarnowa wróciła z pasem
Open Adidas Boxing (przyznawanogozazwycięstwo)liczącej
się imprezy.
Wkrótce przed nią będzie
szansa, na poprawienie dorobku.PięściarkawiosnąmareprezentowaćPolskęnamistrzostwachświata.Wyjazdnatęimprezę poprzedzi udziałem
w zgrupowaniu reprezentacji.
(anmi)

