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Sport

Zakontraktowanie przez Stal
Gorzów Nicki Pedersena, przej-
!ciezW"ókniarzaCz#stochowa
do dru$yny mistrza Polski
Falubazu Zielona Góra – to zda-
niem kibiców najwi#ksze hity
okresu transferowego.

KolejnetopowrótdoTorunia
– po rocznym wyst#pie w Loto-
sie Gda%sk – Du%czyka Hansa
Andersena.DoW"ókniarzaCz#-
stochowa powróci" z Gorzowa
Wielkopolskiegoje$d$&cyzpol-
skim paszportem Rune Holta.
Wroc"awianie rozstali si#
poczternastu latach z g"ównym
sponsorem Atlasem i w przysz-
"ym sezonie wyst#powa' b#d&
z nazw& nowego sponsora
Betardu.Uda"oimsi#zatrzyma'
mistrza !wiata Jasona Crumpa,
zakontraktowali Du%czyka
Kenetha Bjerre i by"ego zawod-
nika „Jaskó"ek” Piotra (wider-
skiego. Maj&c nadal w swoim
sk"adzieDanielaJeleniewskiego
i Macieja Janowskiego, nie po-
winni nale$e'do s"abeuszy.

Sensacj& jest przej!cie
zFalubazudoPoloniiBydgoszcz
GrzegorzaWalaska.Mimowielu
intratnychpropozycjiwmie!cie
nad Brd&pozostaje rewelacyjny
wostatnichlatach,trzecizawod-
nik Mistrzostw (wiata Emil
Sajfutdinow.Trzecim„muszkie-

terem”wBydgoszczyb#dziena-
dal Andreas Jonsson.

Wiele komentarzy wywo"a"a
te$ nieoczekiwana zmiana
miejsc dwóch wci&$m"odych,
ale ju$ wielce utytu"owanych
$u$lowców Janusza Ko"odzieja
z Unii Tarnów do Leszna
i Krzysztofa Kasprzaka w od-
wrotnym kierunku. Tarnowia-
nie stracili wspomnianego Pio-
tra (widerskiego. Oprócz
Kasprzaka cennym nabytkiem
powinien by' przede wszyst-
kim Martin Vaculik. Luk#
po (widerskim ma wype"ni'
je$d$&cy ostatnio we Wroc"a-
wiu Tomasz J#drzejak. Jak

twierdz& dzia"acze tarnow-
skiego klubu, w zespole wci&$
pozostaje jedno wolne miejsce.
Szanse na zatrudnienie zawod-
nika z „ górnej pó"ki ” s& jednak
ju$praktycznie$adne. Na tran-
sferowym rynku wybór jest ju$
niewielki. Kolejn& szans#
w Unii by'mo$e otrzyma Mar-
cin Rempa"a. O tym, czy zdo"a
j&wykorzysta'musi zadecydo-
wa' sam, udowodni' przydat-
no!' w meczach sparingo-
wych.
Na zapleczu ekstraligi mocn&
ekip# kompletuje Marma -
HadykówkaRzeszów.Osiledru-
$yny maj& stanowi' dwaj An-

glicy:LeeRichardssonorazChris
Harris.

W$u$lowejekstralidzewno-
wym sezonie nie powinno by'
dru$yn s"abych. Wydaje si#, $e
najwi#ksze k"opoty mog&mie'
reprezentanci W"ókniarza.
W Tarnowie zawodnicy, dzia"a-
cze i kibice pok"adaj& nadzieje
na dobre wyst#py w wyrówna-
nymsk"adzie.U"amka,Kasprza-
ka, B. Pedersena, Vaculika,
J#drzejaka,MonbergaHougaar-
da z ka$dym przeciwnikiem,
zw"aszcza na w"asnym torze,
sta'b#dzie na wywalczenie po-
nad45punktówgwarantuj&cych
ko%cowy sukces.

Z!OMOWANIE

POJAZDÓW
•p!acimy gotówk"

• transport
•za#wiadczenia

do wyrejestrowania

ZZP „DE SAL” S. C. $u ka no wi ce
k/Tar no wa tel. 014/634-04-06 

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

OG!OSZENIE 0382422/00

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

OG!OSZENIE 0353750/00

nr licencji 1149

KANCELARIA
RADCY PRAWNEGO

ZAPRASZAMY DO NOWEJ SIEDZIBY

UL. URSZULA!SKA 4
tel. 014-626-13-13, 014-655-13-14

www.hebda.com.pl
e-mail: kontakt@hebda.com.pl

OG!OSZENIE 0381173/00

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%

OG!OSZENIE 0239873/01

0395938/00

Od domowego zacisza po bale.
Sportowcy z naszego regionu
w ró$nych miejscach sp#dz& te-
gorocznego sylwestra.

Mimo $e pi"karze aktywnie
sp#dzaj&czas, to w sylwestrow&
noc na szale%stwa wybieraj&
ma"e kameralne imprezy
w sprawdzonym gronie.

Problemuzpomys"emnapo-
$egnanie starego roku nie mieli
dwaj pi"karze Bruk-Betu. Za-
równo Rafa"Kleindschmidt jak
i Mateusz Le!niowski bawi'
maj& si# w gronie znajomych.
Pierwszy pod D#bic&. – Tak jest
od trzech lat. Spodziewam si#
dobrej szampa%skiej atmosfery
–mówi.–Spotkamysi#zprzyja-
ció"mi pod Stalow&Wol&. Plany
w sumie skonkretyzowa"y si#
ca"kiem niedawno – dodaje na-
tomiast Le!niowski.

W domowym zaciszu i ro-
dzinnym gronie nowy rok za-
mierza równie$ wita' Artur
Prokop z Bruk-Betu, ale te$Pa-
we"Piotrowicz z Okocimskiego
Brzesko.

–B#d&moirodziceite!ciowie.
Do tej pory wybiera"em si#
zeznajomymizHutnikaKraków
na S"owacj#. W tym roku posta-
nowili!my z $on& inaczej sp#-
dzi' ten czas – dodaje zawodnik
„Piwoszy”.–Umniezjawisi#ro-
dzina – zapowiada Prokop.

Przednowymrokiemnama"&
infekcj#zdrowotn&narzeka"na-
tomiastJaros"awPalej,bramkarz
Okocimskiego.

– Mia"em k"opoty z gard"em.
Pole$a"em troch#w "ó$ku. Syl-
westra sp#dz# z wypróbowan&
grup& przyjació" – wyznaje
„Czujnik”.

W gronie przyjació" Nowy
Rok planuje wita' napastnik
tego zespo"u Tomasz Ogar.

Ma"& rewolucj# sylwestrow&
zaplanowa" natomiast snajper
Bruk-Betu Pawe"Smó"ka.

–Zeznajomymipostanowili-
!mywybra'si#nabaldoHotelu
Cracovia. To dla nas jaka! od-
miana. B#dzie okazja te$ troch#
pota%czy'. Nie obawiam si#
tego, nawet sobie z tym radz#–
informuje zawodnik.

TaneczniewNowyRokwkro-
czy te$Norbert Baran, golkiper
Bruk-Betu.

– Z dziewczyn& wybieramy
si# do jednego z krakowskich
klubów. Zaplanowano tam za-
baw# przy muzyce z lat 70. 80.
i90.Wprawdziejeszczekilkaty-
godnitemuprzymierzali!mysi#
do wyjazdu w góry, ostatecznie
jednak plany zweryfikowali-
!my – mówi zawodnik.

Na parkiecie ostatni& noc
2009 roku zamierza sp#dzi'
równie$ Edyta Ropek, jedna
z najlepszych tarnowskich
sportsmenek,zdobywczyniPu-
charu(wiatwwspinaczcespor-
towej na czas. – Wraz ze znajo-
mymiorganizujemyprzebieran&
imprez#sylwestrow&wklimacie
PRL-u i muzyki z tamtych cza-
sów. Zapraszamy zaprzyja)nio-
nego DJ-a Emesz z Wroc"awia,
któryb#dziemiksowa"stareka-
wa"ki. W ko%cu mamy co !wi#-
towa', ca"y rok sukcesów to
du$ypowóddohucznejzabawy,
naktór&dopieroterazmamczas
– mówi zawodniczka.

Mimo $e sportowcy bawi'
b#d&si#wró$nychmiejscach,to
jednak na pewno b#d&mogli li-
czy' na podobne $yczenia,
w!ród których najwa$niejsze
dotyczy'b#d&zdrowia.

–Samrównie$sobiego$ycz#.
Je$elionodopisuje,tonaboisku
wystarczyda'zsiebiewszystko.
A reszta pewnie sama przyjdzie
– dodaje Artur Prokop.

Czas prywatek
sylwestrowych
AndrzejMizera

U„Piwoszy” trener si! nie zmieni

To najlepsza decyzja, chocia$
wcalenieby"a"atwa.WOkocim-
skim Brzesko wci&$ z dru$yn&
pracowa' b#dzie Krzysztof
*#tocha.

O ewentualnym zwolnieniu
trenera zacz#to spekulowa'
po niedawnym zatrzymaniu go
przez CBA i postawieniu przez
Prokuratur# Apelacyjn& we
Wroc"awiu zarzutu korupcyj-
nego, do którego si#zreszt&nie
przyzna".

Szkoleniowiec okre!li" go
mianem bardzo dziwnego.
W ca"ej – do!'w&tpliwej – spra-

wie wyst#puje jako podejrzany
a nie oskar$ony, co jest spor&
ró$nic&,aledzia"aj&c&nakorzy!'
szkoleniowca„Piwoszy”.Wnaj-
bli$szyponiedzia"ekplanujewy-
da'o!wiadczenieodnosz&cesi#
do ca"ej sprawy. Nie ukrywa,$e
czujesi#wni&wmanipulowany.
Trenerwszelkiew&tpliwo!ciwy-

ja!ni" te$ z kierownictwem
klubu.

– By"a to trudna rozmowa.
Spojrzeli!my sobie g"#boko
woczy.Zapoznali!mysi#zargu-
mentamiszkoleniowca.Zarzuty
kierowane pod jego adresem
maj&charakterposzlak,tonies&
$adnedowodyimo$esi#okaza',
$e w ogóle nimi nie zostan&. Po-
stanowili!my dalej pracowa'–
przyznaje Les"aw Ko"odziej, wi-
ceprezes klubu.

W Okocimskim jednak za-
znaczaj&,$e wszystko mo$e si#
zmieni'w przypadku pojawie-
niasi#nowychdowodówkorup-
cyjnych zwi&zanych z obecnym

trenerem. To jednak standar-
towa procedura w wielu klu-
bach. Pozostawienie *#tochy
wBrzeskujestbardzodobr&wia-
domo!ci&dla pi"karzy. Nie by"o
tajemnic&, $e praktycznie ca"y
zespó" sta"murem za nim. Nie
bez znaczenia jest atmosfera,
jak& uda"o mu si# stworzy'.
Za opiekunem przemawia"y
równie$wyniki. Obecnie Oko-
cimski zajmuje pi&te miejsce
w drugiej lidze.

–Terazczasnaprac# i jaknaj-
lepsz& gr#wiosn&. Zespó" oraz
trener z pewno!ci& zamierzaj&
udowodni', na co ich sta'– do-
daje Les"aw Ko"odziej.

AndrzejMizera

Transferowe zakupy
w!a"nie si#ko$cz%

!u"lowców„Jaskó#ek”mapoprowadzi$dosukcesówSebastianU#amek
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Les#awKo#odziej:
Czeka#anas
trudnarozmowa.
Postanowili%my
dalejpracowa$.

bW klubach jest
najwi#cej zmian
od kilku lat

bAtutem Unii ma
by&wyrównany
sk!ad

RomanKiero!ski


