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Sport

Transferowe zakupy
właśnie się kończą

Czas prywatek
sylwestrowych
Andrzej Mizera

b W klubach jest
najwięcej zmian
od kilku lat
b Atutem Unii ma
być wyrównany
skład
Zakontraktowanie przez Stal
Gorzów Nicki Pedersena, przejściezWłókniarzaCzęstochowa
do drużyny mistrza Polski
Falubazu Zielona Góra – to zdaniem kibiców największe hity
okresu transferowego.
KolejnetopowrótdoTorunia
– po rocznym występie w Lotosie Gdańsk – Duńczyka Hansa
Andersena.DoWłókniarzaCzęstochowa powrócił z Gorzowa
Wielkopolskiegojeżdżącyzpolskim paszportem Rune Holta.
Wrocławianie rozstali się
poczternastulatachz głównym
sponsorem Atlasem i w przyszłym sezonie występować będą
z nazwą nowego sponsora
Betardu.Udałoimsięzatrzymać
mistrza świata Jasona Crumpa,
zakontraktowali Duńczyka
Kenetha Bjerre i byłego zawodnika „Jaskółek” Piotra Świderskiego. Mając nadal w swoim
składzieDanielaJeleniewskiego
i Macieja Janowskiego, nie powinni należeć do słabeuszy.
Sensacją jest przejście
zFalubazudoPoloniiBydgoszcz
GrzegorzaWalaska.Mimowielu
intratnychpropozycjiwmieście
nad Brdą pozostaje rewelacyjny
wostatnichlatach,trzecizawodnik Mistrzostw Świata Emil
Sajfutdinow.Trzecim„muszkie-
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Roman Kieroński

Żużlowców „Jaskółek” ma poprowadzić do sukcesów Sebastian Ułamek

terem”wBydgoszczybędzienadal Andreas Jonsson.
Wiele komentarzy wywołała
też nieoczekiwana zmiana
miejsc dwóch wciąż młodych,
ale już wielce utytułowanych
żużlowców Janusza Kołodzieja
z Unii Tarnów do Leszna
i Krzysztofa Kasprzaka w odwrotnym kierunku. Tarnowianie stracili wspomnianego Piotra Świderskiego. Oprócz
Kasprzaka cennym nabytkiem
powinien być przede wszystkim Martin Vaculik. Lukę
po Świderskim ma wypełnić
jeżdżący ostatnio we Wrocławiu Tomasz Jędrzejak. Jak

twierdzą działacze tarnowskiego klubu, w zespole wciąż
pozostaje jedno wolne miejsce.
Szanse na zatrudnienie zawodnika z „ górnej półki ” są jednak
już praktycznie żadne. Na transferowym rynku wybór jest już
niewielki. Kolejną szansę
w Unii być może otrzyma Marcin Rempała. O tym, czy zdoła
ją wykorzystać musi zadecydować sam, udowodnić przydatność w meczach sparingowych.
Na zapleczu ekstraligi mocną
ekipę kompletuje Marma HadykówkaRzeszów.Osiledrużyny mają stanowić dwaj An-

glicy:LeeRichardssonorazChris
Harris.
Wżużlowejekstralidzewnowym sezonie nie powinno być
drużyn słabych. Wydaje się, że
największe kłopoty mogą mieć
reprezentanci Włókniarza.
W Tarnowie zawodnicy, działacze i kibice pokładają nadzieje
na dobre występy w wyrównanymskładzie.Ułamka,Kasprzaka, B. Pedersena, Vaculika,
Jędrzejaka,MonbergaHougaarda z każdym przeciwnikiem,
zwłaszcza na własnym torze,
stać będzie na wywalczenie ponad45punktówgwarantujących
końcowy sukces.

U „Piwoszy” trener się nie zmieni
Andrzej Mizera

To najlepsza decyzja, chociaż
wcaleniebyłałatwa.WOkocimskim Brzesko wciąż z drużyną
pracować będzie Krzysztof
Łętocha.
O ewentualnym zwolnieniu
trenera zaczęto spekulować
po niedawnym zatrzymaniu go
przez CBA i postawieniu przez
Prokuraturę Apelacyjną we
Wrocławiu zarzutu korupcyjnego, do którego się zresztą nie
przyznał.
Szkoleniowiec określił go
mianem bardzo dziwnego.
W całej – dość wątpliwej – spraOGŁOSZENIE
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ZŁOMOWANIE
POJAZDÓW
•płacimy gotówką
• transport
•zaświadczenia
do wyrejestrowania
ZZP „DESAL” S. C. Łukanowice
k/Tarnowa tel. 014/634-04-06
pn.-pt. 8.30-16.30, sob. 8-13

wie występuje jako podejrzany
a nie oskarżony, co jest sporą
różnicą,aledziałającąnakorzyść
szkoleniowca„Piwoszy”.Wnajbliższyponiedziałekplanujewydaćoświadczenieodnoszącesię
do całej sprawy. Nie ukrywa, że
czujesięwniąwmanipulowany.
Trenerwszelkiewątpliwościwy-

jaśnił też z kierownictwem
klubu.
– Była to trudna rozmowa.
Spojrzeliśmy sobie głęboko
woczy.Zapoznaliśmysięzargumentamiszkoleniowca.Zarzuty
kierowane pod jego adresem
mającharakterposzlak,toniesą
żadnedowodyimożesięokazać,
że w ogóle nimi nie zostaną. Postanowiliśmy dalej pracować –
przyznaje Lesław Kołodziej, wiceprezes klubu.
W Okocimskim jednak zaznaczają, że wszystko może się
zmienić w przypadku pojawieniasięnowychdowodówkorupcyjnych związanych z obecnym

trenerem. To jednak standartowa procedura w wielu klubach. Pozostawienie Łętochy
wBrzeskujestbardzodobrąwiadomością dla piłkarzy. Nie było
tajemnicą, że praktycznie cały
zespół stał murem za nim. Nie
bez znaczenia jest atmosfera,
jaką udało mu się stworzyć.
Za opiekunem przemawiały
również wyniki. Obecnie Okocimski zajmuje piąte miejsce
w drugiej lidze.
–Terazczasnapracęijaknajlepszą grę wiosną. Zespół oraz
trener z pewnością zamierzają
udowodnić, na co ich stać – dodaje Lesław Kołodziej.
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Lesław Kołodziej:
Czekała nas
trudna rozmowa.
Postanowiliśmy
dalej pracować.

PLASTIKO
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FHU

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

0239873/01

Ekologiczne
betonowe zbiorniki
na szamba, gnojówkę, gnojowicę

nr licencji 1149

Pojemność od 3 tys. l.

KANCELARIA
RADCY PRAWNEGO

oczyszczalnie
oczyszczalnie ścieków
ścieków -- przydomowe
przydomowe -- przemysłowe.
przemysłowe.

OKNA I DRZWI Z PCV
DRZWI SZKLANE
I ANTYWŁAMANIOWE
BRAMY GARAŻOWE
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zapewniamy
transport hds
oraz montaż.
tel. 0 781 044 596
www.tempo.pev.pl

atest pzh.

ZAPRASZAMY DO NOWEJ SIEDZIBY

UL. URSZULAŃSKA 4
tel. 014-626-13-13, 014-655-13-14
www.hebda.com.pl

e-mail: kontakt@hebda.com.pl

Od domowego zacisza po bale.
Sportowcy z naszego regionu
w różnych miejscach spędzą tegorocznego sylwestra.
Mimo że piłkarze aktywnie
spędzają czas, to w sylwestrową
noc na szaleństwa wybierają
małe kameralne imprezy
w sprawdzonym gronie.
Problemuzpomysłemnapożegnanie starego roku nie mieli
dwaj piłkarze Bruk-Betu. Zarówno Rafał Kleindschmidt jak
i Mateusz Leśniowski bawić
mają się w gronie znajomych.
Pierwszy pod Dębicą. – Tak jest
od trzech lat. Spodziewam się
dobrej szampańskiej atmosfery
–mówi.–Spotkamysięzprzyjaciółmi pod Stalową Wolą. Plany
w sumie skonkretyzowały się
całkiem niedawno – dodaje natomiast Leśniowski.
W domowym zaciszu i rodzinnym gronie nowy rok zamierza również witać Artur
Prokop z Bruk-Betu, ale też Paweł Piotrowicz z Okocimskiego
Brzesko.
–Będąmoirodziceiteściowie.
Do tej pory wybierałem się
zeznajomymizHutnikaKraków
na Słowację. W tym roku postanowiliśmy z żoną inaczej spędzićtenczas–dodajezawodnik
„Piwoszy”.–Umniezjawisięrodzina – zapowiada Prokop.
Przednowymrokiemnamałą
infekcjęzdrowotnąnarzekałnatomiastJarosławPalej,bramkarz
Okocimskiego.
– Miałem kłopoty z gardłem.
Poleżałem trochę w łóżku. Sylwestra spędzę z wypróbowaną
grupą przyjaciół – wyznaje
„Czujnik”.
W gronie przyjaciół Nowy
Rok planuje witać napastnik
tego zespołu Tomasz Ogar.

Małą rewolucję sylwestrową
zaplanował natomiast snajper
Bruk-Betu Paweł Smółka.
–ZeznajomymipostanowiliśmywybraćsięnabaldoHotelu
Cracovia. To dla nas jakaś odmiana. Będzie okazja też trochę
potańczyć. Nie obawiam się
tego, nawet sobie z tym radzę –
informuje zawodnik.
TaneczniewNowyRokwkroczy też Norbert Baran, golkiper
Bruk-Betu.
– Z dziewczyną wybieramy
się do jednego z krakowskich
klubów. Zaplanowano tam zabawę przy muzyce z lat 70. 80.
i90.Wprawdziejeszczekilkatygodnitemuprzymierzaliśmysię
do wyjazdu w góry, ostatecznie
jednak plany zweryfikowaliśmy – mówi zawodnik.
Na parkiecie ostatnią noc
2009 roku zamierza spędzić
również Edyta Ropek, jedna
z najlepszych tarnowskich
sportsmenek,zdobywczyniPucharuŚwiatwwspinaczcesportowej na czas. – Wraz ze znajomymiorganizujemyprzebieraną
imprezęsylwestrowąwklimacie
PRL-u i muzyki z tamtych czasów. Zapraszamy zaprzyjaźnionego DJ-a Emesz z Wrocławia,
którybędziemiksowałstarekawałki. W końcu mamy co świętować, cały rok sukcesów to
dużypowóddohucznejzabawy,
naktórądopieroterazmamczas
– mówi zawodniczka.
Mimo że sportowcy bawić
będąsięwróżnychmiejscach,to
jednak na pewno będą mogli liczyć na podobne życzenia,
wśród których najważniejsze
dotyczyć będą zdrowia.
–Samrównieżsobiegożyczę.
Jeżelionodopisuje,tonaboisku
wystarczydaćzsiebiewszystko.
A reszta pewnie sama przyjdzie
– dodaje Artur Prokop.
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