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W
oli walki, ambi-
cji i niez!ej
formy – tego
w pierwszych,

s!abych meczach Bruk-Betu
nie mo"na by!o odmówi#
Paw!owi Cygnarowi. On te"
by! wyró"niaj$cym si% zawod-
nikiem lidera drugiej ligi.

24-letni pomocnik w spot-
kaniach z Resovi$ i Olimpi$
Elbl$g by! jednym z nielicz-

nych jasnych punktów zespo-
!u Marcina Ja!ochy. „Cygi”
gra! twardo, ale fair. Ze swojej
postawy móg!by by# zadowo-
lony, chocia" nic nie przynio-
s!a dru"ynie. Dobr$ gr$ zapra-
cowa! na dwukrotn$ nomina-
cj% do prowadzonej przez
nasz$ gazet% „Jedenastki
Kolejki”.

Cygnar wiosn$ zaczyna
na ca!ego udowadnia#, "e
warto by!o &ci$gn$# go
do Bruk-Betu.

– Przepracowa!em solidnie
okres przygotowawczy.
Czuj%, "e jestem w dobrej for-
mie. Na pocz$tku poprzed-
niej rundy by!o z tym ró"nie.
Do pierwszego sk!adu musia-
!em si% dobija#. Wp!yn$!
na to fakt, "e zespó!
z Niecieczy wzmocni!em
w samej ko'cówce – wspomi-
na Cygnar.

W Bruk-Becie musia! przy-
gotowa# si% na ostr$ konku-
rencj%. O miejsce w wyj&cio-
wym sk!adzie przysz!o mu
rywalizowa# z Arturem Pro-
kopem i Tomaszem Metzem.
A droga do sk!adu mog!a by#
tylka jedna. – Musz% ci%"ko
pracowa# na treningach, "eby
gra# – powtarza! za ka"dym
razem zawodnik.

Zespó! Marcina Ja!ochy ma
w jego osobie pi!karza, który
nie tylko nie odstawia !okci,
ale te" potrafi uderzy#
z dystansu. W taki sposób
uda!o mu si% zdoby# pi%kne-
go gola z OKS 1945 Olsztyn.

Cygnar to cz!owiek nie
tylko z papierami na gr%, ale
i z... pi!k$ w genach. Jego
ojciec Bohdan przed laty by!
napastnikiem &l$skich klu-
bów, broni! barw m.in. Piasta
Gliwice.

Pawe! jest pomocnikiem,
ale równie" mo"e pochwali#
si% wyst%pami w ekstraklasie,
w barwach Zag!%bia Sosno-
wiec. Teraz ma nadziej%, "e
awansuje z Bruk-Betem
do pierwszej ligi.

b Pawe! Cygnar nie zawodzi wiosn"

Andrzej Mizera

Waleczno!" to jednazcechPaw#aCygnara zBruk-BetuNieciecza

Pi!ka no"na
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CI!"KOWICE. To znakomita
passa, za któr$ m!odym, uta-
lentowanym sportsmenkom
nale"$ si% wielke brawa. Siat-
karki z Rudki po raz szósty
z rz%du zosta!y mistrzyniami
powiatu tarnowskiego w kate-
gorii szkó! podstawowych.
Swój kolejny triumf przypie-
cz%towa!y podczas turnieju fi-
na!owego, który odby! si%
w Ci%"kowicach.

Podczas niego zagra!y
cztery najlepsze zespo!y
wcze&niej wy!onione w elimi-
nacjach. W tym gronie znala-
z!a si% dru"yny z Ci%"kowic
(trener Micha! Cie&la),
Zalasowej (Piotr Solarz),
Tarnowca (Urszula Kacer) oraz
Rudki (Jadwiga Bartnik).

W finale zespo!y gra!y syste-
mem „ka"dy z ka"dym”.
Rudka znowu pokaza!a klas%.
Podopieczne Jadwigi Bartnik
nie tylko pewnie wygra!y, ale

te" nie straci!y seta. Pokaza!y,
"e ich sukces jest w pe!ni zas!u-
"ony.

Dzi%ki temu zwyci%stwu za-
pewni!y sobie prawo gry w tur-
nieju rejonowym. Drugie miej-
sce zaj%!a dru"yna z Tarnowca,
trzecie – z Zalasowej, nato-
miast gospodynie uplasowa!y
si% na ostatniej lokacie.

Wszystkie zespo!y otrzy-
ma!y pami$tkowe puchary
i dyplomy, a dru"yny, które za-
j%!y pierwsze trzy lokaty –
tak"e medale.

Zwyci%ski zespó! zagra!
w sk!adzie: Weronika Czuj, Ju-
styna Ma!ek, Natalia Witek,
Anna (muda, Klaudia
Czapiewska, Klaudia Golec,
Monika Kwiecie', Aleksandra
Pad!o, Justyna Barna&, Edyta
Golec.

Zawody s%dziowali: Piotr
Kozio! i Józef Chochorowski.
AndrzejMizera

Rudka gór$!
Siatkówka

FO
T.
A
R
C
H
IW

U
M

NaturniejuwCi%&kowicachnajlepszaokaza#asi%dru&ynazRudki

Futsal

TARNÓW.Zbyt szeroka kadra,
wyj$tkowa mobilizacja prze-
ciwników. To jedne z przyczyny
s!abszej postawy Tad-Budu
Seat w rozgrywkach 1. Tarnow-
skiej Ligi Futsalu.

Dru"yna, która dwa razy
z rz%du zdoby!a miano najlep-
szej, tym razem zawiod!a.
W zako'czonych niedawno
rozgrywkach zaj%!a trzecie
miejsce, ust%puj$c Westovii
Okna Paw!owski i Rock N Rol-
lowi. Po pi!karzach Tad-Budu
wi%cej si% spodziewano.

– Rywale w ka"dym spotka-
niu wyj$tkowo mobilizowali si%
na spotkanie z nami. Przyzwy-
czajono si%, "e Tad-Bud by! ma-
szynk$ do wygrywania – mówi
Marcin Kwa&niak, mened"er
zespo!u.

Problemem Tad-Budu by!
równie" brak w jego sk!adzie
Paw!a Koniecznego. W jednym
z meczów odniós! on kontuzj%.

Faworyzowany Tad-Bud
w rozgrywkach zap!aci! rów-
nie" cen% za zbyt du"$ pew-

no&# siebie. – W kilku spotka-
niach zap!acili&my za to wy-
sok$ cen%. Mo"liwe, "e gra-
czom zabrak!o odpowiedniej
mobilizacji i koncentracji –
mówi Kwa&niak.

Niewykluczone, "e równie"
Tad-Budowi zaszkodzi!a zbyt

du"a kadra. – Sam si% nad tym
zastanawiam. Mo"e gdyby&my
j$ troch% uszczuplili, to efekty
by!yby inne. Jednak – nie ukry-
wam – "e w przypadku naszego
wyniku mo"na mówi# o roz-
czarowaniu – twierdzi mene-
d"er zespo!u Kwa&niak.

Obro'cy tytu#uzawiedliPi!ka no"na
Klasa A grupa Tarnów: Bia!a
Lubaszowa – Zorza Zaczarnie
(s. 12), Rudka – Metal Tarnów
(n. 11), Rybitwa Ostrów –
Burzyn (n. 11), Pogórze
Ple#na – Victoria Koszyce
Ma!e (n. 15), $migno –
Gos!avia Gos!awice (n. 15),
B!%kitni Tarnów – Bobrovia
Bobrowniki Ma!e (n. 11),
Ryglice – Szynwa!d (n. 15).
Klasa A grupa &abno: 
D"brovia II – Rad!ovia
Rad!ów (s. 16), Wolania Wola
&elichowska – Stra'ak Karsy
(n. 11), Ikar – (%govia (n. 11),
M%drzechów –
Wietrzychowice (n. 14),
Brzezówka – Unia Gorzyce
(n. 17), Dunajec Uj#cie
Jezuickie – Ava Gr"dy (n. 14),
Orze! Lisia Góra – Szarwark
(n. 11.30), Polan II&abno –
Ilkowice (n. 11).
Klasa B grupa Tarnów I: 
Alfa – Gromnik (s. 17),
Dunajec II Zakliczyn – Radlna
(s. 17), Olszyny – Liwocz
(n. 14), $wiebodzinianka –
Olszynka (n. 14), Rzuchowa –
Siemiechów (s. 17),

Rzepiennik – Tuchovia II
(n. 12).
Klasa B grupa Tarnów II: 
Jutrzenka – Koszyce Wielkie
(s. 16), Tarnowiec – Bia!a (n.
11), Wi%ckovia – Sokó!Wa!ki
(n. 14), Zg!obice – Radar
(n. 11), D%bina (%towska –
Olimpia II Wojnicz (n. 13),
Gryf – (adna (n. 14.30)
Klasa B grupa &abno: 
Siedliszowice – Unia II
Niedomice (n. 11), Wola
Rad!owska – Konary (n. 17),
Olesno – Miechowice Ma!e
(n. 11), Wójcina – Borusowa
(n. 14), Luszowice –
Przybys!awice (n. 11),
)wików – K!y' (n. 17), RKS
Radgoszcz – Sm%gorzów
(n. 14), S!upiec – Boles!aw
(n. 14).
Koszykówka
II liga: Unia Tarnów – UMKS
Kielce, sobota godz. 18.30,
hala Jaskó!ka.
Tenis sto!owy
I liga tenisa sto!owego: Galux
Skrzyszów – AZS UE Wroc!aw
II, sobota godz. 16, hala
w Skrzyszowie.
Zebra! "ukasz Jaje

Imprezy na weekend

REGION. Przed drugoligow-
cami pocz$tek ma!ego mara-
tonu. Od najbli"szej soboty do 2
maja rozegraj$ a" sze&# kolejek.
Dwie z nich to zaleg!o&ci
z marca, kiedy to nie grano ze
wzgl%du na warunki atmosfe-
ryczne.

Lider, Bruk-Bet Nieciecza
wyje"dza na kilka dni
na Podlasie. W najbli"sz$ nie-
dziel% (g. 14) zmierzy si% z Ru-
chem Wysokie Mazowieckie.
W kolejn$ &rod% podejmowa#
b%dzie w Olsztynie OKS 1945
Olsztyn. To niezwykle wa"ne
spotkania dla podopiecznych
Marcina Ja!ochy. W obecnych
rozgrywkach jeszcze nie zdo-
byli punktu. Szcz%&liwy dla
nich traf chcia!, "e równie" ich
rywale pogubili punkty. To
pozwoli!o im zachowa# pierw-
sze miejsce w tabeli.

W Niecieczy nikt nie ma jed-
nak w$tpliwo&ci, "e taki stan
nie b%dzie trwa! wiecznie. Ze-
spó! musi zacz$# gromadzi#
punkty. (anmi)

Pracowity czas
pi!karzy II ligi

Pi!ka no"na

Sporty si!owe

REGION. W kolejnych zawo-
dach z bardzo dobrej strony
pokaza! si% tarnowski si!acz
S!awomir Rawi'ski.
Niedawno wyst$pi! w zawo-
dach w wyciskaniu w Bochni,
startuj$c w kategorii 100 kilo-
gramów. Zmaga!o si% w niej 20
zawodników. W tej stawce
tarnowianin wypad! znakomi-
cie, m.in. wycisn$! ci%"ar o wa-
dze 220 kilogramów.

To dobry prognostyk przed
rozpoczynaj$cym si% w!a&nie
sezonem. Rawi'ski zamierza
cz%&ciej startowa# w zawodach
strongmanów. To bardzo wido-
wiskowe zmagania, które za-
równo uczestnikom, jak i kibi-
com dostarczaj$ wielu emocji.
Pierwsze zawody, które b%d$
zarazem eliminacj$ do pu-
charu Polski strongmanów, za-
planowano na 24 kwietnia
w Inowroc!awiu.

Rawi'ski w tym roku zamie-
rza wystartowa# równie" w in-
nych dyscyplinach si!owych.
W&ród nich s$ m.in. zmagania
w wyciskaniu. W tej konkuren-
cji b%dzie nied!ugo walczy!
w „szcz%&liwym” Tarnobrzegu.
Na tych zawodach od dwóch lat
regularnie wygrywa z czo!ówk$
krajow$ oraz zawodnikami
zza granicy. (anmi)

Wycisn#!
220 kilo!

Futsal

TARNÓW. Dwójka tarnowian
Artur Barszcz i Szymon
Adamski zostali powo!ani
do reperezentacji Polski
w futsalu do lat 19, która 11 i 13
kwietnia zagra towarzyski
dwumecz z reprezentacj$
Czech U-19. Obaj gracze to za-
wodnicy Akademii Futsal Tar-
nów. (anmi)

Nasi w kadrze

Miejsce w sk!adzie
wywalczy! ambicj"

WbarwachTad-Buduzagra#m.in.TomaszKozie# (bia#akoszulka)
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