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Po trzech porażkach z rzędu, piłkarze Bruk-Betu spadli w tabeli II ligi na czwarte miejsce

Andrzej Mizera
yjątkowo intensywne
będą
najbliższe tygodnie w piłkarskiej drugiej lidze. Od 21
kwietnia do 2 maja zawodnicy zagrają czterokrotnie. Jeszcze bardziej napięty jest ich
kalendarz od 8 do 30 maja.
Wówczas mają zaplanowane
siedem kolejek! To tempo

W

rodem z najlepszych lig świata. W tym czasie zawodnicy
trzykrotnie wybiegną na boiska w środy.
– Gram już kilkanaście lat,
ale takiego kalendarza nie pamiętam – mówi Artur Prokop,
zawodnik
Bruk-Betu
Nieciecza.
Piłkarze w kraju właśnie
wracają na boiska. I muszą być
przygotowani na czekający ich
prawdziwy maraton. Przedłu-

Piłka nożna

żająca się zima, a ostatnio żałoba narodowa spowodowały,
że zmienione zostały ligowe
terminarze.
W przypadku ekstraklasy
zmagania mają zakończyć się
15 maja. W niższych ligach finiszować będą później. W drugiej
ostatnia kolejka zaplanowana
jest na 6 czerwca. Tam jednak
terminy niektórych spotkań
ustalono już po raz... trzeci.
Przedłużenie
rozgrywek

w przypadku Ekstraklasy nie
wchodziło w grę ze względu
na mistrzostwa świata w RPA.
Ale dlaczego nie zmieniono
terminarza drugiej ligi? Złośliwi twierdzą, że część działaczy zajmujących się drugą ligą
też się tam wybiera.
W zespole Bruk-Betu
Nieciecza bez większych emocji podchodzą do kalendarza
spotkań.
– Taki jest nasz zawód. Musimy się do tego dostosować.
Sporo meczów mamy przełożonych, jednak tej wiosny
spotkało nas sporo niespodziewanych wydarzeń. Nikt przecież nie przypuszczał, że dojdzie do tej strasznej tragedii
w Smoleńsku. To smutne wydarzenie oraz przedłużająca się
zima spowodowały, że terminarz jest tak napięty. Odkąd gram w piłkę, nie pamiętam, żeby tak się kiedyś zdarzyło – mówi Artur Prokop,
zawodnik Bruk-Betu.
W Niecieczy wierzą, że duża
liczba spotkań, które trzeba
będzie rozegrać w krótkim czasie, może być atutem lidera
drugiej ligi.
– Mamy bardzo szeroką
ławkę i wyrównaną kadrę.
W przypadku kartek lub kontuzji trener ma wybór i wypadających zawodników zawsze
może zastąpić kimś równorzędnym. Jednak dla nas najważniejsze jest to, żeby szybko
wrócić na zwycięskie tory i zacząć zbierać punkty ze skutecznością, którą prezentowaliśmy jesienią – uważa Prokop.
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b Piłkarzy II ligi czeka prawdziwy maraton spotkań

Spotkanie zorganizowano w pełnej pucharów klubowej świetlicy
TARNÓW. Zasłużona trenerka

tenisa stołowego Bronisława
Stroisz, trenerzy grup młodzieżowych piłki nożnej – Jacek
Ćwik i Krzysztof Świerzb oraz
Edyta Ropek zostali docenieni
przez swój klub. Podczas sympatycznego spotkania w świetlicy klubowej otrzymali dyplomy, nagrody pieniężne ilisty
gratulacyjne.
Najwięcej braw otrzymała
i usłyszała najwięcej ciepłych
słów związana z klubem od 45
lat (!) Bronisława Stroisz. Przez
wiele lat była czynną zawodniczką. Wraz z drużyną zdobyła awans i dzielnie walczyła
w rozgrywkach o mistrzostwo
drugiej ligi. Poświęciła się bez
reszty pracy szkoleniowej i wychowaławieleznakomitychzawodniczek. Tenis stołowy był
dla pani Broni rodzinną dyscypliną. Mąż Władysław był najpierwzawodnikiem,późniejzasłużonym działaczem, między
innymi sekretarzem Okręgowego Związku Tenisa Stoło-

Rekreacja
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Z Wojnicza do kadry Sokół Tarnów gotowy do lotu
– Malisz w mojej drużynie
zadebiutował jesienią. Zapracował na to dobrą postawą
w zespole juniorów. Jej trener
zwracał mi uwagę, że warto dać
mu szansę. Długo się nie zastanawiałem. Dobrze się stało, że
zaczął grać w czwartej lidze –
wspomina Smagacz.
Obrońca i defensywny pomocnik – to pozycje, na których może wystąpić reprezentant Polski z Wojnicza.
– Jacek potrafi czytać grę. Ma
dobre warunki fizyczne,
umie je wykorzystać. Dobrze
wywiązuje się z założeń taktycznych. Jest bardzo pracowity
i dociekliwy. Bardzo chce się
uczyć i rozwijać – wylicza trener Smagacz.
Malisz coraz lepiej radzi sobie w seniorskiej piłce. Czy jego
odejście z Olimpii jest zatem
tylko kwestią czasu?
– Za wcześnie, żeby o tym
mówić. Z pewnością gra na innym poziomie może go jeszcze
rozwinąć – uważa opiekun
czwartoligowca. (anmi)

Jutroogodz.10wLaskuLipiezainaugurowanazostanieszesnastajużedycjazawodówoPuchar
Tarnowa MTB. Organizatorem
zawodów jest Stowarzyszenie
SportoweSokół,którekontynuuje działalność PTG Sokół –
Świat Pracy.
Amatorzyściganiasięnagórskich rowerach toczyć będą rywalizacjęwsześciukategoriach.
Rozegrane zostaną wyścigi rekreacyjne i zawody dla dzieci.
Naprogunowegosezonuodbyła się prezentacja kolarskiej
grupy tarnowskich Sokołów.
Najpierw historię tej imprezy
przedstawił dyrektor wyścigu
Bogdan Banaś. Następnie sympatykomkolarstwaisponsorom
wyściguprzedstawilisiękolarze.
WtymsezoniewbarwachSokołówścigaćsiębędą:DawidRzeźnik, Kamil Kargul, Piotr Miśkowicz,RobertKuczera,Andrzej
Wytrwał, Grzegorz Warchoł,
Krzysztof Smalarz, Michał
Trojanowski, Maciej Pieszka,
Dariusz Drobot, Miłosz Pagacz,
WojciechGąsiorowski,Wojciech

Nowe terminy
w okręgówce
REGION. Ze względu na ża-
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Trenerzy Olimpii Wojnicz
mogą mieć powody do zadowolenia. Wychowanek klubu,
Jacek Malisz został powołany
na konsultację szkoleniową kadry do lat 19, prowadzonej
przez Michała Globisza.
Dla Malisza będzie to reprezentacyjny debiut. Jego trener
uważa, że jak najbardziej zasłużony. – Ten chłopak ma papiery
na granie. Jest bardzo utalentowany – przekonuje Maciej
Smagacz.
Opiekun Olimpii starał się
pomóc swojemu podopiecznemu. Zadania nie miał trudnego. Michał Globisz jest jego
znajomym. – Kiedy występowałem w Arce Gdynia, on trenował
Lechię
Gdańsk.
Od czasu do czasu się kontaktujemy. Czasami podpowiadam
mu, na kogo powinien zwrócić
uwagę – informuje Smagacz.
Malisz to wychowanek
Olimpii. To najlepszy dowód, że
w tym klubie praca z młodzieżą
przynosi dobre efekty i warto ją
wspierać.

wego. Córka Bernadetta była
mistrzyniąPolskijuniorekimedalistką Ogólnopolskiej OlimpiadyMłodzieży.Wping-ponga
grał jej syn, wnuczka i wnuk.
Jacek Ćwik otrzymał wyróżnienie za pracę z najmłodszymi
adeptami „kopanej”, za utworzenie piłkarskiej klasy sportowej,zacorazlepszewynikimłodych zawodników.
Popularny „Karol” – Krzysztof Świerzb, to także zawodnik
i trener od wielu lat związany
na dobre i na złe z Tarnovią.
Wyróżniona została także
Edyta Ropek. Zawodniczka
zTarnowazdobyładwarazyPuchar Świata, a medali wywalczonychpodczaskrajowychzawodówwspinaczkowychnieda
się wprost zliczyć.
Nagrodywręczalim.in.wicemarszałek małopolski Roman
Ciepiela,prezesTarnoviiWaldemar Urban oraz radni naszego
miasta–przewodniczącykomisjisportuKrzysztofJanasiTadeusz Mazur. (kier)

Reprezentanci Sokoła przygotowani do oficjalnego rozpoczęcia sezonu

Olszówka,GrzegorzIskra,Arkadiusz Banaś, Krzysztof Winczura, Dariusz Dudziński, AndrzejKukułka,KazimierzRusin,
Adam Gąsior, Wiesław Janus,
Radosław Gdula, Paweł Moździerz, Antoni Brzuski, Piotr
Klonowicz, Witold Trojak,

KrzysztofŁuczkowiec,Mirosław
Szczurek, Krzysztof Czerniga,
Ryszard Pęcak i Leszek Kokoszka.
Kolejnewyścigirozegranezostaną na trasach pod Górą św.
Marcina:16maja,20czerwca,22
sierpnia i 19 września. (kier)

łobę narodową odwołano spotkania w niższych ligach.
Znamy jednak już ich nowe terminy. Planowana na 10 i 11
kwietnia kolejka w szóstej lidze
odbędzie się w środę, 19 maja
o godz. 18. Również w tym samym dniu zostaną rozegrane spotkania tarnowskiej
grupy A-klasy, (planowane 10
i 11 kwietnia). Odwołane w tym
terminie mecze w żabnieńskiej
A-klasie przeniesiono na 20-22
kwietnia.
To jednak nie wszystko. Mecze, które w okręgówce i tarnowskiej A-klasie planowane
były na ostatni weekend, rozegrane zostaną w środę 2
czerwca. Pojedynki z tej kolejki
w grupie żabnieńskiej planowane są od 18 do 22 maja.
Zmienił się również kalendarz spotkań młodzieżowych
prowadzonych przez TOZPN.
Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej
www.ozpn.tarnow.pl. (anmi)

