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POGODA
Dzisiaj w dzień będzie przeważało zachmurzenie umiarkowane, lokalnie w górach
wzrastające do dużego i tam po południu
możliwy jest niewielki przelotny deszcz.
Temperatura maksymalna od 16 do 18 st.,
na szczytach Beskidów od 7 do 9 st. Wiatr
słaby, okresami umiarkowany, z kierunków
wschodnich. Nocą na ogół pogodnie, nad
ranem lokalnie może być mglisto. Temperatura minimalna od 4 do 6 st. Wiatr słaby
z kierunków wschodnich. Jutro w dzień na
ogół pogodnie. Tylko lokalnie po południu
możliwy jest wzrost zachmurzenia.

NA DZIEŃ DOBRY
Seria spotkań
i dyskusji

TEMP. MAKS.
DZIEŃ

18
Rysunek
wykonała
Żaneta Kumar
z MP nr 7
w Nowym
Sączu.

TEMP. MIN.
NOC

4

W gminie zakończyły się
wiosenne zebrania wiejskie.
Ostatnie odbyły się w Czaczowie i Łabowej. Głównym
tematem dyskusji był nowy
system odbioru odpadów.
Czytaj – str. R4

– Co z tego, że my i Piła mamy już zapewniony
srebrny medal. Chcemy złota.
BOGDAN SERWIŃSKI, TRENER MUSZYNIANKI/FAKRO

Sport

Górny rząd od lewej: 13 Piotr Kwandrans – grający trener, 11 Wojciech Hasior, 15 Tomasz Olczyk, 7 Jarosław Włodarczyk, 12
Wojciech Bychawski, 10 Jakub Dudek, 16 Zbigniew Król oraz Andrzej Stanisz – kierownik drużyny. W dolnym rzędzie od lewej: 14 Piotr Młodziński, 9 Łukasz Kwandrans, 6 Tomasz Boroński, 17 Bartosz Wasilewski, 4 Michał Wojtas, 8 Wojciech Rykała. Nieobecni na zdjęciu: Rafał Szymczyk, Marcin Kurczab, Paweł Przyprawa, Leszek Zając.
W meczu z Pogonią najwięcej punktów zdobył Wojciech Rykała – 22, Łukasz Kwandrans i Tomasz Olczyk po 19, Jakub Dudek
– 12, Bartosz Wasilewski i Jarosław Włodarczyk po 7, Wojciech Bychawski 2.
FOT. TOP

JEST DRUGA LIGA
LIMANOWA. Zawodnicy MKS
Limblach Limanowa wygrali
ostatni mecz turnieju finałowego z Pogonią Puławy
o wejście do II ligi koszykówki mężczyzn i awansowali do
niej wraz z Basketem Kraków
i Tytanem Częstochowa.
Turniej finałowy rozgrywany był na hali sportowej przy
ZSS nr 3 w Limanowej. Jak się
dowiedzieliśmy, PZK wybrał
Limanową na gospodarza turnieju za bardzo dobrą organizację półfinału i wspaniałych
kibiców, których mogą pozazdrościć zespoły grające już
w drugiej lidze.
W pierwszym dniu finałów
Tytan Częstochowa pokonał
Pogoń Puławy 100-82 (26-19,
20-21, 22-22, 32-20) natomiast
gospodarz Limblach Limanowa przegrał z Basketem Kraków 66-87 (10-15, 20-25, 13-24,
23-23). W niedzielę Basket
Kraków wygrał z Tytanem
Częstochowa 80-79 (20-21, 2319, 21-21, 16-18), a Limblach
Limanowa pokonał Pogoń Puławy 88-80 (28-17, 14-23, 19-17,
27-23).
FOT. TOP

Jak podkreśla trener Limblachu, awans był możliwy nie tylko dzięki bardzo dobrym zawodnikom, ale także wspaniałym
kibicom.
FOT. TOP
– Powtórzyła się sytuacja
z półfinałów. Po pierwszej
przegranej i mojej „reprymendzie” zawodnicy otrząsnęli się
i potrafili wygrać drugi mecz
– mówi Piotr Kwandrans, trener Libmlachu, który z powodu kontuzji nie pojawił się na
parkiecie. – Cały miniony sezon rozpoczęliśmy od dość
wczesnych przygotowań, by

wejść w rozgrywki na gazie.
Dlatego początek sezonu był
bardzo udany. Niestety, końcówka nieco gorsza. Przez moją kontuzję musieliśmy całkowicie zmienić taktykę w ataku oraz obronie.
Do drugiej ligi awansowali
w kolejności końcowej turnieju: Basket Kraków, Limblach
Limanowa oraz Tytan Często-

chowa. Awansu nie zapewniła
sobie Pogoń Puławy.
Jak podkreśla trener Limblachu, awans był możliwy nie
tylko dzięki bardzo dobrym zawodnikom, ale także wspaniałym kibicom: – Są niesamowici.
Wspierali nas po każdym meczu, i wygranym i przegranym.
Podziękować chciałbym także
zarządowi klubu, głównemu
sponsorowi państwu Marii
i Ignacemu Włodarczykom,
właścicielom firmy Limblach,
a także wszystkim osobom,
dzięki którym ten awans był
możliwy.
Teraz zawodnicy Limblachu będą mieli dwa tygodnie
wolnego na zregenerowanie
sił. Później zarząd klubu określi cele, a w lipcu powinien być
już znany II-ligowy skład. – Będziemy starać się utrzymać zawodników, których mamy. Potrzebne będą jeszcze cztery dobre wzmocnienia – mówi Piotr
Kwandrans.
Patronat medialny nad drużyną Limblachu sprawował w tym
sezonie „Dziennik Polski”.

(TOP)

