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Sport

Bardzo pracowicie przygotowy-
wali si!do dzisiejszego spotka-
nia z Dalinem My"lenice (g. 17)
pi#karze tarnowskiej Unii. Trze-
cioligowcy wracaj$dzi"na boi-
ska.

I czeka ich bardzo inten-
sywny kalendarz. Zawodnicy
„Jaskó#ek” jego namiastk! po-
czuli w ostatnich dniach. Roze-
grali w nich trzy sparingi. – Pi#-
karze mogli poczu%rytm, który
nied#ugo ich czeka. To b!dzie
Wielka Pardubicka – &artuje
w swoim stylu opiekun „Jaskó-
#ek” Marcin Manelski.

Przed pojedynkiem z Dali-
nem Unia gra o pierwsze pun-
kty, ale te&bramki w tej rundzie.

– Na tym najbardziej mi za-
le&y.Potrzebujemysi!odbloko-
wa%. Graj$c z Dalinem musimy
przede wszystkim nie straci%
bramkiiszuka%okazjidojejzdo-
bycia. My"leniczanie to gro'ny
przeciwnik. Jednak ten zespó#
zanotowa#kilkazmian.Odm#o-
dzi#zespó#– uwa&a Manelski.

G#ównym k#opotem „Jaskó-
#ek” wci$& jest skuteczno"%.

Uwidoczni#a si! w ostatnim
sparingu z drugoligow$Reso-
vi$. Podopieczni Marcina
Manelskiego przegrali 1:2, cho-
cia& prowadzili 1:0 po bramce
Adriana Krokera. – Nie wyko-
rzystali"my dogodnych okazji
– uwa&a trener Marcin
Manelski.

W Unii poprawia si!sytuacja
kadrowa. Zwi$zana jest z po-
wrotem do gry po kontuzji To-
masza Sobyry. – Wniós#do de-
fensywy spokój. Poza tym
do pomocy przesun$#em
Bart#omieja (apuszka. Zagra#
jako defensywny pomocnik.
Spisa#si!dobrze. W sparingach
przymierza#em go do tej pozy-
cji. Jednak w lidze nie stosowa-
#em takiego wariantu, ponie-
wa&mia#bym k#opot w obronie
– mówi Manelski.

III liga, 22. kolejka: Orlicz Suchedniów –
Juventa Starachowice, Beskid Andrychów
– Hetman W!oszczowa, Glinik Gorlice –
Czarni Po!aniec, Wierna Ma!ogoszcz –
Garbarnia Kraków, Górnik Wieliczka –
Puszcza Niepo!omice, Unia Tarnów – Dalin
My"lenice, Nida Pi#czów – Hutnik Kra-
ków, Kmita Zabierzów – Naprzód J$drze-
jów. (Wszystkie mecze o g. 17) W spotka-
niu rozegranym 9 kwietnia: Lubrzanka
Kajetanów – Alwernia 1:1.

Przeddzisiejszymwyjazdowym
spotkaniem z OKS 1945 Olsztyn
(godz. 17) pi#karze Bruk-Betu
czuj$ si! jak... przed rozpocz!-
ciem nowych rozgrywek.

Taki nastrój nie mo&e wcale
dziwi%.Meczzolsztynianamiro-
zegraj$ po blisko czterotygod-
niowej przerwie. Ostatnio
o punkty w drugiej lidze wal-
czyli...28marca.Wówczasprze-
grali u siebie z Olimpi$ Elbl$g.
Pó'niej Bruk-Bet pauzowa# ze
wzgl!du na wycofanie si!z roz-
grywek Hetmana Zamo"%. Ten
zespó#mia#olbrzymie k#opoty
finansowe i z tego te& powodu
nieotrzyma# licencji.Ostatnity-
dzie)w Polsce nie by#o rozgry-
wek.Awtymczasiewdrugiej li-
dzemia#yodby%si!dwiekolejki.

–D#ugob!d!pami!ta#tense-
zon. Od kiedy gram w pi#k!nie
pami!tam takich komplikacji
zkalendarzem.Trzebaprzecie&
pami!ta%,&ezewzgl!dunaopa-
dy"nieguzacz!li"myrozgrywki
dwa tygodnie pó'niej – uwa&a
pomocnik Artur Prokop.

Dzi" (godz. 17) przed niecie-
czanami batalia z OKS 1945 Ol-
sztyn.Tospotkanie,któremaju&
trzeci termin w tej rundzie wio-
sennej. Zgodnie z pierwotnym
„rozk#ademjazdy”mia#odonie-
go doj"% na pocz$tku marca.
Wtedyjednakwjegorozegraniu
przeszkodzi#ywarunkiatmosfe-
ryczne.Prze#o&onezosta#ona14
kwietnia.

Wówczas jednak nie dosz#o
do skutku ze wzgl!du na&a#ob!
narodow$. O tych zawirowa-
niachwzespolenieciecza)skim
niktniemy"li.Dru&ynakoncen-
truje si!na jak najlepszym wy-
niku w Olsztynie. A przecie&

punkty s$ jej bardzo potrzebne.
Bruk-Bet wprawdzie prowadzi
w tabeli, ale wiosn$nie zdoby#
ani punktu, ani bramki.

To ma si! w#a"nie zmieni%
po dzisiejszym spotkaniu.
Mo&na odnie"% wra&enie, &e
przed nim w zespó# Marcina
Ja#ochy wst$pi#nowy duch.

– Po tak d#ugiej przerwie
czuj!, jakby"my na nowo inau-
gurowalizmagania–dodajePro-
kop.

Beznadziejny pocz$tek pod-
opiecznych Marcina Ja#ochy
spowodowa#,&ewdru&yniecze-
kaj$na nowe otwarcie. Ma na-
st$pi%w#a"nie w Olsztynie. Jest
otymprzekonanym.in.Tomasz
Metz, pomocnik dru&yny.

– Panuj$ u nas bojowe na-
stroje. Liczymy, &e w ko)cu
zmienimy niekorzystne dla nas
statystyki. Mieli"my wprawdzie
do"% d#ug$ przerw!, ale uwa-
&am,&e nie powinna nam zasz-
kodzi%.Wr!czprzeciwnie.Mo&-
liwe, &e sprzyja% nam b!dzie
równie&boisko.S#ysza#em,&esi!
ostatnio poprawi#o – uwa&a za-
wodnik.

Obecnaformaolsztynianjest
niewiadom$dlaArturaProkopa.
Chocia& przyznaje, &e spo-
dziewasi!ci!&kiegopojedynku.

– Nie gra#em na ich boisku.
WKolejarzu,gdymia#spotkanie
w Olsztynie, pauzowa#em za
kartki.TerazOKSs#abiejwystar-
towa#. Walczy o utrzymanie.
Z pewno"ci$u siebie zamierza
jednak pokaza% si!z jak najlep-
szejstrony.Gospodarzenapew-
nob!d$staralisi!zrewan&owa%
za wysok$ pora&k! z jesieni,
kiedyprzegraliunas1:6–uwa&a
Artur Prokop. D#uga przerwa
spowodowa#a,&eBruk-Betmóg#
%wiczy%ró&ne elementy. – Zaj!-

ciamieli"myci!&szeilu'niejsze.
Szlifowali"my równie& rozegra-
nie pi#ki i gr! ofensywn$. To
na razie s$nasze mankamenty.
Mam nadziej!, &e zdo#amy je
wyeliminowa%. Sam jestem cie-
kaw, jak przerwa, któr$ mieli-
"my, wp#ynie na nasz$ form!–
uwa&a Artur Prokop.

Niecieczaniewdalek$podró&
do Olsztyna wyruszali wczoraj
rano. Noc maj$ sp!dzi% w
Szczytnie. Tam te&wczoraj ze-
spó#mia#zaplanowanyrozruch.

Naspotkaniezolsztynianami
niepojechaliNorbertBarani(u-
kasza Szczoczarz. Obaj dopiero
wznowili treningi.*wicz$ jed-
nak indywidualnie. Jednak nie-
wykluczone,&e wkrótce wróc$
do sk#adu.

II liga, grupa wschodnia, 20. kolejka: Het-
man Zamo"% – Resovia 0:3 (walkower),
&wit Nowy Dwór Mazowiecki – Olimpia
Elbl'g (g. 19), Wigry Suwa!ki – Ruch
Wysokie Mazowieckie (g. 17), Okocimski
Brzesko – Pelikan (owicz (g. 17),
Concordia Piotrków Trybunalski – Przebój
Wolbrom (g. 16), Sokó! Aleksandrów
(ódzki – Kolejarz Stró)e (g. 16), GKS
Jastrz$bie – Jeziorak I!awa (g. 18).

Bruk-Betjeszczeraz
rozpoczynawiosn!

!ukaszSzczoczarz ("ó#ta koszulka) nie pojecha#nameczdoOlsztyna
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b Szczoczarzoraz
Baranniezagraj"
wOlsztynie

b Liderchcia#by
si!wko$cu
prze#ama%

AndrzejMizera

TomaszMetz:
Mieli$mydo$%
d#ug&przerw',
aleniepowinna
namzaszkodzi%

„Jaskó!ki”przed
Wielk"Pardubick"
AndrzejMizera

Dzi" odrabianie zaleg#o"ci
w czwartej lidze. Dojdzie w niej
„do grania” 16. kolejka z 21
marca.

Wówczas w pe#nym jej roze-
graniu przeszkodzi#y warunki
atmosferyczne. Zagra#y tylko
Szreniawa Nowy Wi"nicz z Lu-
baniem Maniowy (3:0) oraz
TuchoviazLimanovi$ (1:0).Dzi"
reszta spotka). Pozosta#e dru-
&yny z naszego regionu zagraj$
na wyje'dzie. Olimpia Wojnicz
zmierzysi!zMogilanami.To10.
dru&yna w tabeli. U siebie gra
w kratk!. Trzy mecze wygra#a,
dwa zremisowa#a, a trzy prze-
gra#a. Olimpia wci$& walczy
o byt i punkty s$ jej bardzo po-
trzebne.Bardzociekawypojedy-
nek przed Wolani$ Wola
Rz!dzi)ska. Podopieczni Ro-

mana Ciochonia zagraj$na wy-
je'dzie z Trzebini$. Rywal to
dziewi$tadru&ynaligi.Jednakjej
równie& zdarza#o si! przegry-
wa%.Wtymsezonieju&trzykrot-
nie zesz#a z boiska pokonana.
Wolania z pewno"ci$ b!dzie
chcia#a uzyska%dobry wynik.

Ototrudnob!dzienatomiast
Boche)skiemu. Podopieczni
MarcinaLe"niakazagraj$nawy-
je'dziezPoprademMuszyna.To
wicelider rozgrywek. Zespó#,
którywswoimsk#adziemakilku
do"wiadczonych zawodników
i ma swoje aspiracje. Bochnia-
nom b!dzie ci!&ko.
IV liga, 16. kolejka: Skawa Wadowice –
Orze! Balin, Mogilany – Olimpia Wojnicz,
IKS Olkusz – Orkan Szczyrzyc, MKS
Trzebinia/Siersza – Wolania Wola
Rz$dzi#ska, Karpaty Siepraw – Janina
Libi'), Poprad Muszyna – BKS Bochnia
(wszystkie mecze o g. 17). Szreniawa
Nowy Wi"nicz – Luba#Maniowy (3:0),
Tuchovia – Limanovia Limanowa 1:0.

Doko$czenie
w czwartej lidze
AndrzejMizera

Przepychanki z terminami

Narodowa &a#oba og#oszona
po tragicznej katastrofie pod
Smole)skiem mocno skompli-
kowa#a tak&e sportowe kalen-
darze. Sportowe centrale i klu-
by b#yskawicznie w tej sytuacji
musia#y szuka%nowych termi-
nów.

Z powodu trwaj$cej &a#oby
zosta#y odwo#ane a&dwa spot-
kania&u&lowcówTauronuAzo-
tów. A to oczywi"cie oznacza#o
te&szukanienowychterminów.
Nie by#o to takie #atwe zadanie.

Powieluperturbacjach,zwi$-
zanych przecie& tak&e ze star-
tami zawodników w ligach za-

granicznych,uda#osi!ostatecz-
nie ustali% nowe terminy. +u-
&lowcy „Jaskó#ek” w meczu
zW#ókniarzemwCz!stochowie
zmierz$ si!dopiero 24 czerwca
(czwartek).

Jeszcze pó'niej, tak&e
w czwartek, 1 lipca udadz$ si!
na mecz z Poloni$do Bydgosz-
czy. Wcze"niej, 29 kwietnia,
na torze w Tarnowie rozegrany
zostanie fina#krajowych elimi-
nacji Indywidualnych Mi-
strzostw,wiata.

W meczu o punkty w ekstra-
lidze, „ Jaskó#ki ” w dniu 2 maja
zmierz$ si!w Tarnowie z dru-
&yn$Tomasza Golloba i Nickie-
go Pedersena – Stal$Gorzów.

Koszykarze Unii Tarnów
ostatni w zasadniczej rundzie
rozgrywek o mistrzostwo II ligi
mecz z UMKS Kielce rozegraj$
w niedziel!, 25 kwietnia o godz.
14whali„Jaskó#ka”wTarnowie
-Mo"cicach.Sytuacjawlidzejest
taka,&e z tym samym zespo#em
ju&wpierwszejrundzieplay-off
zagraj$w"rod!,28kwietnia.Re-
wan&w Kielcach w dniu 1 maja.
W przypadku remisu – gra si!
do dwóch zwyci!stw – trzeci
mecz 5 maja tak&e w Tarnowie.

Fina#y play-off zaplanowane
s$wdniach8,15,ewentualnie19
maja.

Ko)cz$cy drugoligowe boje
szczypiorni"ci Unii Tarnów ro-

zegraj$ zaleg#y mecz z Górni-
kiem Sosnowiec w najbli&sz$
niedziel!, o godz. 17 w hali „Ja-
skó#ka”.

Pi#karzom r!cznym Stalpro-
duktu-Boche)skiego, walcz$-
cym nadal o zachowanie ligo-
wego bytu, do zako)czenia bo-
jów w pierwszej lidze pozosta#y
trzy kolejki.

Wsobot!,24kwietniazagraj$
z Olimpi$w Piekarach,l$skich.
1maja,tymrazemwhalisporto-
wej w K#aju, podejm$ zespó#
dzier&$cy „czerwon$ latarni!”
AZS AWF Bia#a Podlaska. Za-
ko)cz$–obypomy"lnie–wyjaz-
dowym meczem z Miedzi$
w Legnicy.

RomanKiero!ski

CENTRUM OGUMIENIA 
P.H.U. Piotr Krzywo!
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REKLAMA 0725787/00

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

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.
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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


