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Sport

Tarnów, ul. Hodowlana 2
tel./fax (014) 629-30-41, 0602-116-278

OKNA I DRZWI Z PCV
DRZWI SZKLANE
I ANTYW!AMANIOWE
BRAMY GARA"OWE

PLASTIKO FHU

REKLAMA 0702571/00

Kredyty
gotówkowe, konsolidacyjne, hipoteczne

NA O!WIADCZENIE!!
Decyzja Telekredyt
w 5 minut ul. Sikorskiego 5/1B

Specjalna oferta dla FIRM
tel. 14 655 07 88

kom. 602 398 131

REKLAMA 0692430/00

Ekologiczne
betonowe zbiorniki

zapewniamy

transport hds

oraz monta!.

tel. 0 781 044 596

www.tempo.pev.pl

Pojemno"# od 3 tys. l.
oczyszczalnie "cieków - przydomowe - przemys$owe.

atest pzh.

Pojemno"# od 3 tys. l.
oczyszczalnie "cieków - przydomowe - przemys$owe.

atest pzh.

na szamba, gnojówk%, gnojowic%

REKLAMA 0678581/00

!ALUZJE - ROLETY
MARKIZY - MOSKITIERY

BRAMY GARA!OWE
AUTOMATYKA DO BRAM

STOLARKA OKIENNA

Tarnó w ul. Strusi!ska 10
tel./fax (014) 621 50 98

(014) 628 43 02

OG!OSZENIE 0224778/02

REKLAMA 0711473/00 REKLAMA 0702184/00

Mimo trudnych warunków at-
mosferycznych w ostatni wee-
kendrozegranokilkasparingów.
Odby!o si" równie# jedno spot-
kanie 1/8 Pucharu Polski
na szczeblu TOZPN.

W nim w Szczucinie miej-
scowaWis!apokona!aczwarto-
ligow$ Wolani" Wola Rz"dzi%-
ska. Spotkanie by!o emocjonu-
j$ce. Po 90 minutach by!o 2:2.
Gole dla Wis!y zdobyli Pochro%
(19) i Cholewa (80). Dla Wolanii
strzelali: Jasiak (45) i P!uciennik
(74). Czwartoligowcy ko%czyli
mecz w dziesi$tk". W 64 min
za faul taktyczny czerwon$
kartk" zobaczy! Goli%ski.
W karnych lepsi okazali si" go-
spodarze, którzy wygrali 7:6
i awansowali do &wier&fina!u
rozgrywek. Po meczu opiekun
Wolanii narzeka! g!ównie
na boisko, na którym przysz!o
zmaga& si" jego dru#ynie.

–Wtakichwarunkachniepo-
winno si" gra& w pi!k". Chocia#
da!o si" na nim biega&, trzeba

by!o jednak bardzo uwa#a&. Gra
polega!a na dalszym kopaniu
pi!ki. Po tym meczu mam kilku
poobijanych zawodników. Piotr
Bro#eknaci$gn$!mi"sie%,mam
nadziej",#etojednaknicpowa#-
nego – mówi! szkoleniowiec.

W sobot" mia! zosta& roze-
grany drugi z meczów 1/8 Pu-
charu pomi"dzy rezerwami
Bruk-Betu Nieciecza a Tu-
chovi$. Boisko Iskry Tarnów,
na którym mia! si" odby&, kom-
pletnie nie nadawa!o si" do gry.
Arbiter odwo!a! zawody. Ich
nowy termin ustali Wydzia!
Gier TOZPN.

W sobot" Iskra Tarnów
na w!asnym boisku zmierzy!a
si"zOlimpi$Wojnicz.Liderszó-
stej ligi uleg! czwartoligowcowi
1:3. Jedyne trafienie dla

tarnowian zdoby! Starzyk. Dla
wojniczantrzytrafieniazaliczy!
Kurzawski. To jeden z nowych
graczy zespo!u. W tym poje-
dynku Olimpi" prowadzi! duet
prezesa klubu Tadeusza Hajdy
zkierownikiemdru#ynyJaros!a-
wemGrajewskim.Zast$pilicho-

rego szkoleniowca Macieja
Smagacza.

Olimpia czeka na niedzielny
wyjazdowy ligowy pojedynek
z Mogilanami. Je#eli jednak si"
nie odb"dzie, wojniczanie pla-
nuj$ spotkanie z D$brovi$
D$browia Tarnowska.

IskraTarnówbardzoskrupu-
latnieprzygotowujesi"donowej
rundy.Klubodjednegozswoich
sponsorów otrzyma! nowe
stroje. – Miejskie Przedsi"bior-
stwo Komunikacyjne w Tarno-
wieSp.zo.o.rozpoczynapromo-
cj" marki Mpetrol –Miejska sta-
cja paliw m.in. poprzez
eksponowanie logo Mpetrol
nakoszulkachnaszegozespo!u.
Na stadionie obecne b"d$ rów-
nie# bannery stacji benzynowej
Mpetrol – informuje Micha!
Guzy, jeden z dzia!aczy Iskry.

W Chodenicach w sobot"
sparing rozegra!y BKS Bochnia
z Wis!$ Grobla. Pad! remis 2:2.
Dla bochnian bramki zdobyli
BajdaiKrokosz.DlaWis!ystrze-
lali Misa i Ma'laniec.

W BKS-ie wyst$pi! wci$#
przymierzany do tego zespo!u
Krzysztof Krokosz z Novi
Rzezawianka Rzezawa. To za-
wodnik, który z tym zespo!em
trenujeodkilkutygodni.Wcze'-
niejbochnianiedokonalidwóch
transferów. Do!$czyli do nich
bylizawodnicyHutnikaKraków
Andrzej Komenda i Jaros!aw Si-
wek. Jasiak zdoby!bramk", ale to nic nie da!o
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bOdwo!anymecz
rezerwBruk-Betu
zTuchovi"

bKurzawski
wniez!ej formie
strzeleckiej

AndrzejMizera

Zamiastzmaga% ligowychpi!ka-
rzom Bruk-Betu przysz!o w so-
bot" zmierzy& si" w sparingu ze
Stal$ Mielec.

Podkarpacki trzecioligowiec
nie by! trudn$ zapor$ do przej-
'cia dla lidera drugiej ligi.
Niecieczanie wygrali z nim 4:0.
Dwa trafienia zdoby! Marcin
Sza!"ga. – Mam dobr$ seri".
W kolejnym pojedynku strzeli-
!em bramki. Mog" si" tylko
z tego cieszy&. Oby taka seria
trwa!a dalej. Przy obu trafie-
niach dosta!em dobre podanie
ijewykorzysta!em.Boiskomimo
panuj$cej pogody by!o dobrze
przygotowane do gry – mówi!
po meczu zawodnik.

Dwie bramki przeciwko Stali
zdoby! Pawe! Smó!ka. Dla naj-
skuteczniejszego strzelca
niecieczanwlidzemaj$warto'&.

– Bardzo si" ciesz", #e je zdo-
by!em. Rado'& mam nie tylko
ztrafie%,alete#ztego,#ezmoim
zdrowiem jest wszystko w po-
rz$dku. To dobry sygna!
przed lig$. Mam nadziej", #e j$
wko%cuzaczniemy.Mimo#enie
grali'mywdobrychwarunkach,
uda!onamsi"pokaza&kilkanie-
z!ych akcji. Rywale, chocia#
przegrali wysoko, to jednak
znowu nie pokazali si" a# z tak
s!abej strony – uwa#a Smó!ka.

Bruk-Bet
strzela
4bramki
AndrzejMizera

Wolania odpad!a z Pucharu

Trener Ciocho#:
Wtakich
warunkachnie
powinnosi"gra$
wpi!k"


