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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

REKLAMA 0678027/01

!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

Tarnów, ul. Do Huty 31, 014/629-81-06
Bochnia DH ESKA, ul. Karosek 25,

0605-082-051
Tarnów, ul. Graniczna 74, 014/624-17-60

REKLAMA 0677745/00

ROLETY
!ALUZJE

MARKIZY
MOSKITIERY

BRAMY
AUTOMATY
P.P.H.U ROLTAR

Tarnó w, ul. Makuszy!skiego 41,
tel. 014-626-53-85, 0601-721-094

REKLAMA 0673959/00

Z!OMOWANIE
POJAZDÓW

• p!acimy gotówk"
• transport

• za#wiadczenia
do wyrejestrowania

ZZP „DESAL” S. C. $ukanowice
k/Tarnowa tel. 014/634-04-06

pn.-pt. 8.30-16.30, sob. 8-13

REKLAMA 0673863/00

Z bardzo du!ym niedosytem
wracali z Rzeszowa pi"karze
Bruk-Betu. Mimo pora!ki
niecieczanie zachowali pozycj#
lidera. Po tym meczu stracili
podstawowego bramkarza
Norberta Barana.

Rozczarowanietowarzyszy"o
po spotkaniu z Resovi$zawod-
nikomBruk-Betu.Spotkaniena-
dawa"o si#do lektury o niespra-

wiedliwo%ci futbolu. Czy mo!e
by& inaczej? Gospodarze raz
strzelili i trafili. Kwa%ne miny
niecieczan po tym meczu nie
dziwi"y. – Czuj#du!y niedosyt.
Nie potrafili%my wykorzysta&
okazji.Resoviamia"ajedn$ iwy-
gra"a.Tenmeczprzypomina"mi
spotkaniez'witemNowyDwór
Mazowiecki. Tam podobnie
wszystko wygl$da"o – mówi"
Marcin Sza"#ga.

Mocno niezadowolony by"
równie! trener Marcin Ja"ocha.

– Przyjechali%my do Rze-
szowa po punkty. Ch"opcy wal-
czyli, dali z siebie wszystko.
Wpi"cezastylpunktówczyocen
si#nie przyznaje. Wygrywaj$ci,
którzy bramki strzelaj$. To aku-
ratdzi%uda"osi#Resovii.Powta-
rza"em ch"opakom,!e je!eli nie
mog$zdoby&bramki, to musz$

zrobi&wszystko,!ebyjejniestra-
ci&.Tosi#nieuda"o.Uwa!am,!e
za "atwo stracili%my tego gola.
Nied"ugoniktnieb#dziepami#-
ta"ostylu,liczy&b#d$si#punkty.
Pozostaje nam walczy&w kolej-
nych meczach. W tym poje-
dynku okaza"o si#, !e pi"ka jest
wredna wynikowo – podkre%la
szkoleniowiec.

Sporo kontrowersji w obozie
niecieczanwywo"a"abramkadla
Resovii.Wakcji,któr$ j$poprze-
dza"a, ucierpia"Pawe"Cygnar.

– Gol pad" po ewidentnym
b"#dziearbitra.By"emdwukrot-
nie faulowany. Pu%ci"gr# i z tego
pad"gol. Bardzo tego!a"ujemy.
Przyjechali%my po trzy punkty.
Byli%myprzygotowaninawalk#.
I tak te!by"o. Nie zas"u!yli%my
napora!k#.Mamdu!yniedosyt
– mówi pomocnik.

W sobot# w barwach Bruk-
Betuligowegodebiutudoczeka"
si# Jan Cios. Te!nie by" z niego
zadowolony.

– S#dzia nam nie sprzyja".
Podj$"kilkaniesprzyjaj$cychdla
nasdecyzji.Niemo!emyjednak
wszystkiego zwala& w"a%nie
na s#dziego. W tabeli robi si#
bardzo ciekawie. Spodziewamy
si# jeszczetrudniejszychwarun-
kówwka!dympojedynku–oce-
nia"defensor.

Wsobot#Bruk-Betmia"sporo
szcz#%cia.Podkoniecmeczudo-
zna"kontuzji kolana. – Nie mo-
g"em praktycznie kopa& pi"ki.
Dobrzesi# jednakdlanassytua-
cjau"o!y"a,boniemóg"bymwy-
kopa&pi"ki. Okaza"o si#, !e ma
krwiak w stawie kolanowym.
Do soboty mam przerw#w tre-
ningach – twierdzi zawodnik.

FaulównaCygnarze
arbiterniewidzia!

Podczas spotkaniaResovii zBruk-BetemNieciecza ostrych star!nie brakowa"o. Na zdj#ciu faulowanyDawidKwiek
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bMimopora"ki
Bruk-Betjest
wci#" liderem

bZapowiadasi$
przerwaNorberta
Barana

AndrzejMizera

KoszykarzeUniiTarnówpojed-
nym z trudniejszych meczów
wtymsezonienaparkieciewJa-
worznie pokonali zespó"Termo
-Rex 72:69. Po tej wygranej,
nadwiekolejkiprzedzako(cze-
niem zasadniczej rundy,
tarnowianie maj$ ju! zapew-
niony udzia"w fazie play-off co
najmniej z dobrego, drugiego
miejsca.

PodopiecznitreneraRyszarda
)mudy tym razem zagrali
w„kratk#”.Znakomitawichwy-
konaniu by"a pierwsza kwarta,
któr$wygraliró!nic$a! jedena-
stu punktów. „Jaskó"ki” zasko-
czy"y rywali tward$, konse-
kwentn$gr$w obronie. Fanta-
styczny fragment gry mia"
Micha"Szewczyk. Trzykrotnie
trafi" za „trzy”, zanotowa"dwa
przechwyty, dorzuci" punkty
z gry. Na pocz$tku drugiej
„&wiartki” zdobyli jeszcze pi#&
i prowadzili ju!33:17. Kiedy wy-

dawa"o si#,!e jedyn$kwesti$s$
tylko rozmiary zwyci#stwa, go-
spodarze rozpocz#li odrabianie
strat. Zdobywali cenne punkty
poseriib"#dówkoszykarzyUnii.
Miejscowi zawodnicy nie tylko
odrobili straty, ale w 38 minucie
obj#li prowadzenie 69:66.

Koszykarze Unii po raz ko-
lejny udowodnili, !e maj$ cha-
rakter, !e s$ specjalistami
od horrorów. Dwukrotnie dwa
celne rzuty wolne wykona"To-
masz. Wojciech Majchrzak,
który wcze%niej wykona"akcj#
2+1 na 13 sekund przed ko(cem
znówzestoickimspokojemtra-
fi" dwa osobiste. Gospodarze
szukali jeszcze szansy rzutem
zza linii 6,25 m. Po niecelnym,
pi"k#zebralitarnowianieimogli
wykona&zwyci#ski taniec.
MCKiS Termo-Rex Jaworzno – Unia Tar-

nów 69:72 (17:28, 21:15, 18:11, 13:18).

Unia: Kamecki 14 (5 zb.), M. Szewczyk

11 (3x3, 4 prz.), Majchrzak 9 (4 zb.),

Zych 7, Put – Wilusz 15 (5 zb.), Bryzek 8,

Grys 3 (1 x3), Sobi!o 3 (1x3), Bade"ski 2,

D. Szewczyk.

Kolejnyhorror
koszykarzyUnii
RomanKiero!ski

Jestpunkt,naform!czekaj"

Stylu jeszcze nie ma, forma ma
nadej%&, punkt cieszy. Okocim-
skiBrzeskowderbachMa"opol-
ski zremisowa" bezbramkowo
z Kolejarzem Stró!e.

Po pojedynku, który mocno
zainteresowa" kibiców, obaj
szkoleniowcy punktowali s"ab-
sz$ dyspozycj# swoich pod-
opiecznych. – Zanotowali%my
du!oniecelnychpoda(,nienaj-
lepiej przedstawia"o si#opero-
waniepi"k$–wylicza"Krzysztof
*#tocha,opiekunbrzeskiegoze-
spo"u.

Nietylkozsolidarno%cizawo-
dowej wtórowa" mu Jaros"aw
Araszkiewicz, szkoleniowiec
KolejarzaStró!e.–Niepoznawa-
"em swoich ch"opaków. Grali
bardzonerwowo.Bylisparali!o-
wani, jakbyznajdowalisi#nate-
stach – mówi".

Czypogodamog"aprzyczyni&
si# do formy zawodników?
W obu zespo"ach nie szukano
wprawdziewymówek,alewino-
wajca by" jeden.

–Praktyczniedrugirazzagra-
li%my na trawiastym boisku.

W sparingu wyst$pili%my prze-
ciwko Olimpii Wojnicz, tam za-
miasttrawygonili%mysi#pob"o-
cie–dodawa"szkoleniowiec„Pi-
woszy”.

– Zima spowodowa"a, !e za-
miast gry na trawie urz$dza"em
ch"opakomturniejekoszykówki
w hali – mówi"Araszkiewicz.

Z d"ugo oczekiwanej pre-
mieryOkocimskizdoby"punkt,
którycieszy"Krzysztofa*#toch#.

– Mój zespó" przypomina"
troch#nied+wiedzia, który bu-
dzi si# ze snu. Z Kolejarzem,
który walczy o awans do pierw-
szejligi,niemogli%mysobiepoz-
woli&nazagranieotwartejpi"ki.
Jaknapierwszespotkaniezespó"
spe"ni" za"o!enia taktyczne.
Sporopozostawa"odo!yczenia.
Mam nadziej#,!e z czasem z"a-
piemytenrytmib#dziemysi# le-
piej prezentowa&. Twierdza
Brzesko wci$! jest niezdobyta –
ocenia" trener.

W niedzielnym spotkaniu
dzielnieradzi"sobieJakubCzer-
wi(ski, ale w ko(cówce zacz$"
opada&z si".

– W ko(cówce czu"em, !e
opad"emznich.Przeciwnikwy-
korzysta" to i w"a%nie moj$
stron$ „jecha"”. Najwa!niejsze
jest jednak, !e nic nie wskóra"
i w tym pojedynku zachowali-
%my zero z ty"u. Nie wiem, dla-
czegomia"emma"ebrakikondy-
cyjne.Mo!emojewyst#pywka-
drze si# odbijaj$ – mówi"
po meczu defensor.

AndrzejMizera

Czerwi$skimia"
wko$cówcek"opoty
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Pi!karskiesparingi

Po&wiartowana ostatnia
czwartoligowakolejkazmieni"a
plany kilku zespo"ów. Zamiast
w lidze zagra"y w sparingach.

Wolania Wola Rz#dzi(ska
zmierzy"a si#na boisku w Pod-
grodziuztrzecioligow$Wis"ok$
D#bica. Podopieczni Romana
Ciochonia przegrali 0:1,
po bramce Pi"ata. W barwach
Wolanii zabrak"o Piotra Bro!ka,
którywpucharowymspotkaniu
wSzczucinie naci$gn$"mi#sie(
dwug"owy. W Wis"oce nie za-
gralizewzgl#dówzdrowotnych:
Dawid Rokita, Damian Pyskaty
i Aleksander Klich.

W ostatnim sparingu
przed rozpocz#ciem ligowych
zmaga(Olimpia Wojnicz zmie-
rzy"a si# z D$brovi$ D$browa
Tarnowska i przegra"a 1:2.
Bramk# dla Olimpii zdoby"
Kurzawski.

DlaprzeciwnikówstrzelaliA.
Nowak i Romanowski. Ten
ostatnidodru!ynypi$toligowca
zosta"wypo!yczony z A-klaso-
wej Avy Gr$dy.

W sobot#zamiast spotkania
ligowego z Popradem Muszyna
pi"karzeBoche(skiegorozegrali
sparingztrzecioligowymHutni-
kiem Kraków Zespó"BKS-u wy-
gra" 2:0 po trafieniach Siwka
i Bajdy.

AndrzejMizera


