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Z
imowy „wy!cig
zbroje"” w lokal-
nych ligach pi#kar-
skich trwa w najlep-

sze.Luty przyniós# kolejne
wzmocnienie zespo#u lidera
drugiej ligi.

Nowym zawodnikiem Bruk-
-Betu zosta# Dariusz Kwiek,
dwudziestodwuletni pomoc-
nik. Do Niecieczy trafi# ze...
Szwajcarii. Od roku wyst$po-
wa#w drugoligowych klubach
Signal FC Bernex-Confignon
i Yverdon-Sport FC. Z tym
ostatnim klubie rozsta#si$z po-
wodu k#opotów finansowych.

– To dynamiczny zawodnik

z dobr% lew%nog%. Potrafi dryb-
lowa& i do!rodkowa& pi#k$.
Znam go z pracy w krakowskiej
Wi!le. Mam nadziej$, 'e zna-
cz%co wzmocni zespó# – mówi
trener Marcin Ja#ocha.

Dariusz Kwiek przymierzany
do Bruk-Betu by# ju' wiosn%
ubieg#ego roku. Nawet treno-
wa#z zespo#em, ale ostatecznie
wybra#gr$w Szwajcarii.

Przemy!lane ruchy transfe-
rowe zaplanowa# Okocimski
Brzesko. Klub szuka#wzmoc-
nie"na lew%stron$boiska. Tre-
ner Krzysztof($tocha uwa'nie
obserwowa# kandydatów
do gry. Postawi# na Mateusza
Zaremskiego ze Zdroju
Ciechocinek i Paw#a Pyciaka

z Hutnika Kraków.
W klubach z ni'szych lig

na uwag$zas#uguj%bardzo cie-
kawe wzmocnienia Szreniawy
Nowy Wi!nicz. Do tego czwar-
toligowca przysz#o a' pi$ciu
graczy Hutnika Kraków – Rafa#
Brzezia"ski, Marcin Pasionek,
Sebastian Jag#a, Micha#Suchan
oraz Piotr Obierak z Czarnych
Po#aniec.

– Walczymy teraz o awans –
deklaruje trener zespo#u, Da-
riusz Siekli"ski. Wzmocnie"
nie dokona#a Wolania.

– Jakby!my mieli pozyskiwa&
zawodników, to takich, którzy
weszliby do sk#adu. A o takich
trudno – mówi Roman Cio-
cho", trener zespo#u.

bWzmocnienia Niecieczy i Szreniawa

Andrzej Mizera

MarcinPasionek (zprawejwbia!ej koszulce) zHutnikaKrakówprzenosi si"doSzreniawyNowyWi#nicz

Pi!karskie transfery
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PRZEWORSK.Reprezentanci
TKS Karate Kyokushin cztero-
krotnie stawali na „pudle” pod-
czas Ogólnopolskiego Tur-
nieju o Puchar Burmistrza
Przeworska. W zawodach
z udzia#em 138 karateków z 14
klubów z ca#ego kraju najlepiej
spisa# si$Mateusz Solak. Wal-
cz%cy w formule kumite w ka-
tegorii 75 kilogramy w znako-
mitym stylu wywalczy# z#oty
medal.

– Mateusz jest mi$dzy in-
nymi aktualnym br%zowym
medalist% Otwartych Mi-
strzostw Austrii. Jest wielkim
faworytem mistrzostw Polski
po#udniowej i mistrzostw Pol-
ski. W Przeworsku zwyci$'y#
zdecydowanie, w !wietnym
stylu – powiedzia# trener z#o-
tego medalisty, sensei Wies#aw
Gwizd.

Br%zowe medale zdobyli po-
nadto: Jakub Be#zowski w kate-
gorii kadetów w wadze 45 kg
oraz juniorzy (kategoria 18-21

lat): Marcin Bogusz – waga
do 75 kg i Sylwester Wielgus –
w kategorii wagowej powy'ej
75 kg.

Do strefy medalowej – mimo
i'wygrali kilka pojedynków –
tym razem nie dotarli jeszcze
pozostali zawodnicy: Wojciech
Hajduk, Marek Kie#basa,
Krzysztof Szalu! i Bart#omiej
Stawarz. Udanie zadebiuto-
wa#a te' najm#odsza w ekipie,
urodzona w 2001 roku
Adrianna Gwizd.

Córka trenera, który od lat
szkoli tarnowskich karate-
ków, przegra#a nieznacznie ze
starszymi od niej o dwa lata ry-
walkami, ale jak twierdzi tata
sensei, zdoby#a kolejne do-
!wiadczenie, które na pewno
zaprocentuje.

Podczas turnieju Wies#aw
Gwizd nie tylko opiekowa# si$
swoimi zawodnikami, ale tak'e
prowadzi#zespo#y s$dziowskie
w formule kata i kumite.
RomanKiero!ski

Udany wyst"p
Karate
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ReprezentanciTKSKarateKyokushinwrócili zPrzeworskazmedalami

Tarnowski Plebiscyt Sportowy 2009

K
olejna edycja orga-
nizowanego przez
nasz% redakcj$ Tar-
nowskiego Plebiscy-

tu Sportowego przesz#a ju'
do kronik. Podczas fina#owej
imprezy poznali!my najbar-
dziej popularnych sportow-
ców regionu. Ci natomiast
odebrali – jak najbardziej
zas#u'one – puchary, dyplo-
my i upominki.

Nasza plebiscytowa zabawa
– tak bowiem traktujemy wy-
bór „siódemek wspania#ych” –
nie by#aby mo'liwa, gdyby nie
pomoc wielu ludzi, firm i insty-
tucji. Dlatego te'w imieniu na-
szych Czytelników i laureatów
chcemy im serdecznie podzi$-
kowa&.

Patronat nad plebiscytem
sprawowa# Bruk-Bet. Puchary
dla najbardziej popularnych ju-
niorów ufundowa# Prezydent
Miasta Tarnowa, dla seniorów
– Starosta Powiatu. Upominki
ufundowali b%d) przekazali:
Wydzia# Marki Miasta UMT,

Azoty Tarnów, firma Control
Process, FH Ewelina, sklep
sportowy Puma z CH *wit,
sklep sportowy Mawa z Galerii
Tarnovia, firma Witospol,
sklep Rai Sport, sklep sportowy
Centrum, wójt gminy
Skrzyszów Józef G%dek, prezes
MKS PM Tiger Tarnów Józef
Gawron, Zak#ad Jubilerski p.
Sulowskich, TTK. Okaza#y tort
przekaza# Stanis#aw Ba"bor
z cukierni Targowa.

Jak zwykle nieodp#atnie
udost$pnili lokal i przygotowali
stó# szwedzki w#a!ciciele re-
stauracji Bristol – Urszula i Ta-
deusz Noskowie.

Fina#ow% imprez$ u!wiet-
ni#y brawurowym wyst$pem
mistrzynie Polski, chear-
leaderki ze Studia Ta"ca
„Honorata”. Podczas organiza-
cji dwoi# si$ i troi# nasz redak-
cyjny kolega Przemys#aw
Tomasik.

Nie zapominamy oczywi!cie
o naszych Czytelnikach. Spo-
!ród nades#anych ponad sze!-

ciu tysi$cy kuponów uhonoru-
jemy tych, do których u!-
miechnie si$ los. List$ nagro-
dzonych zamie!cimy wkrótce
na naszych #amach.

Spe#niaj%c'yczenia kibiców
prezentujemy sportowców,
którzy uplasowali si$w drugiej
„siódemce”.

W kategorii juniorów s% to:
Jakub Czerwi"ski – pi#karz
Okocimskiego, (ukasz Szatko
i Tymoteusz Kozio# – szczy-
piorni!ci LUKS Skrzyszów, Ju-
styna Jaworska – koszykarka
Pa#acu M#odzie'y oraz pi$!cia-
rze Tigera: (ukasz Pis i Artur
Kurek.

W!ród seniorów kolejne lo-
katy zaj$li: Katarzyna Górka –
pingpongistka Galuksu, Bog-
dan Sawa – Tarnowski Klub Ka-
rate, Alex Jarmu#a – je)dzie-
ctwo w stylu western, Pawe#
Smó#ka, Daniel Policht – pi#ka-
rze, strzelec Jaros#aw Hebda
i bramkarz Bruk-Betu, Norbert
Baran.
RomanKiero!ski

Konkursowe remanenty
Futsal
III liga TLF (pi!tek) – hala
„Jaskó"ka”.
Godz. 20:Westovia II Okna
Paw"owski – SufigsMrówka,
godz. 20.35: Lumaro II Ekotar
– Crvena Zvezda,
godz. 21.10:MWSE – Flok II
Insbud,
godz. 21.45: Gaztar – Control
Process,
godz. 22.20: Koltar –
Stalbomat,
godz. 22.55:Mirage – AFT
Hesed II.
Liga halowaTOZPN
(trampkarzem"odsi – sobota
odgodz. 10) – hala przy
ul. Krupniczej.

Koszykówka
III ligam#$czyzn: Leliwa
Basket Tarnów –Cracovia
Kraków (niedziela, godz.
13.15) – hala przy
ul. Gumniska.

Tenis sto!owy
I liga kobiet: Galux
Skrzyszów –ULKS
Moszczenica(sobota, godz.
16) – halawSkrzyszowie.

Pi!ka r"czna
III liga juniorów: Spartakus
Radgoszcz – Pa"acM"odzie$y
Tarnów (pi!tek, godz. 17) –
halawRadomy%luWielkim.

Sparingi
Iskra D!brówki Bre&skie –
Bruk-Bet II
Nieciecza (niedziela, godz.11
miejscemeczu –
doustalenia).
Gos"aviaGos"awice –
Dunajec ZbylitowskaGóra
(sobota, godzina oraz
miejscemeczu doustalenia).
Szynwa"d – Pogoria Pogórska
Wola (niedziela, godzina
orazmiejscemeczu
doustalenia).
Iskra Tarnów –Dunajec
Zakliczyn (sobota, godzina
orazmiejscemeczu
doustalenia).
'ukovia 'ukowa –
Radomy%lanka Radomy%l
Wielki (sobota, godzina oraz
miejscemeczu doustalenia).
Rzemie%lnik Pilzno – Czarni
Po"aniec (sobota, godzina
orazmiejscemeczu
doustalenia). ("j)

Imprezy na weekend

ALEKSANDRÓW.Przed szan-
s%wywalczenia awansu do fi-
na#u Mistrzostw Polski Junio-
rów staj% szczypiorni!ci LUKS
ze Skrzyszowa.

Walk$ o awans do grona
o!miu najlepszych zespo#ów
w kraju rozpoczynaj% ju' dzi!
w Aleksandrowie(ódzkim.

W pierwszym meczu zmie-
rz% si$ z gospodarzem pó#fina-
#ów – W#ókniarzem. SKPR
*widnica zagra z AZS AWF-em
Gorzów Wielkopolski. W so-
bot$ LUKS walczy# b$dzie
z SKPR, a AZS AWF z W#óknia-
rzem. Wostatnim dniu spotkaj%
si$ AZS AWF z dru'yn% ze
Skrzyszowa i W#ókniarz z SKPR
*widnica. Prawo awansu uzy-
skaj%dwie najlepsze dru'yny.

Przypominamy, pi#karze
r$czni ze Skrzyszowa najpierw
wygrali w Ma#opolsce bara'e
z Kusym Kraków. Awans do pó#-
fina#ów wywalczyli w turnieju
rozegranym w Bia#ymstoku.
+yczymy im kolejnych sukce-
sów. (kier)

W weekend
walcz! o fina"

Pi!ka r"czna

Szachy

TUCHÓW. Zespó# z Burzyna
zwyci$'y#w Dru'ynowym Tur-
niejuSzachowymoPucharBur-
mistrza Tuchowa. W imprezie
wystartowa#o 50 zawodników
z 13 zespo#ów.

Zawody rozpocz$#y si$moc-
nym akcentem. W pierwszej
partii zmierzyli si$ burmistrz
Tuchowa Mariusz Ry! i kustosz
miejscowego sanktuarium o.
Eugeniusz Le!niak. Potem ich
miejsca przy sto#ach zaj$li za-
wodnicy.

Pierwsze miejsce zdo-
by#a dru'yna z Burzyna w sk#a-
dzie:Anna,Aleksander,Krzysz-
tof Rempa#owie, Kamil Kilian
i Maciej Pype&, drugie zaj%# ze-
spó# z parafii NNMP Tuchów,
trzecia lokata przypad#a parafii
z Piotrkowic.

Wr$czono równie'nagrody
najlepszym indywidualnie sza-
chistom.Otrzymali je:Krzysztof
Rempa#a, W#adys#aw Sajdak
(WIMED), Aleksander Rempa-
#a i Anna Rempa#a.

Turniej u!wietni# obchody
670-leciaTuchowa.Szachystaj%
si$ tu coraz bardziej popularna.
Od 2009 roku pr$'nie funkcjo-
nujewmiejscowymMOSiRklub
szachowy. Jego juniorzy i senio-
rzy uczestnicz%w rozgrywkach
ró'nych szczebli. (anmi)

Burzynda!
immata

Pi!ka no#na

TARNÓW. Szóstoligowa dru-
'yna Iskry Tarnów prosi
o przekazywanie jednego
procenta podatku dochodo-
wego na jej dzia#alno!&. Dzia#a-
cze przekonuj%, 'e pozyskane
w ten sposób !rodki zostan%
przeznaczone na szkolenie
i dalszy rozwój dzieci i m#o-
dzie'y w tym klubie. (anmi)

Przeka# Iskrze

Z ligi szwajcarskiej
do Bruk-Betu


