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PI!KA NO"NA. Okocimski
Brzesko – Stal Rzeszów (2-2)

Krzysztof !"tocha, trener Oko-
cimskiego: - Pocz!tek meczu
w naszym wykonaniu nie wy-
gl!da" najlepiej, z"o#y"o si$ na to
jednak wiele czynników. Przede
wszystkim po dwóch pora#kach
wyjazdowych: w Pucharze Pol-
ski ze Startem Otwock i meczu
ligowym z Jeziorakiem I"awa ze-
spó" rozpocz!" spotkanie ze
Stal! Rzeszów nieco stremowa-
ny. Ponadto w naszym zespole
jest kilku nowych graczy, którzy
nie s! jeszcze zbyt dobrze zgra-
ni z zawodnikami, którzy grali
u nas w poprzednim sezonie, na
to by odpowiednio si$ oni wkom-
ponowali w nasz zespó" potrze-
ba troch$ czasu i cierpliwo%ci.
Nie ukrywam, #e ca"y czas szu-
kam odpowiedniego ustawienia
w linii ataku. W pierwszej
po"owie zagrali bowiem Maciej
Kisiel i Robert Trznadel w dru-
giej ods"onie natomiast S"owak
Gabriel Pisarik i &ukasz Popiela.
Zdecydowanie gro'niejsi dla ry-
wali by" ten drugi duet. Mimo
tych prób w trakcie ca"ego me-
czu wypracowali%my sobie spo-
ro sytuacji bramkowych, d"ugo
nie mogli%my jednak naszych
akcji zako(czy) celnym trafie-

niem do siatki. Zmiany nast!pi"y
tak#e w defensywie gdzie jedn!
z nowych postaci jest Mateusz
Urba(ski. W pierwszej po"owie
z powodu kontuzji plac gry mu-
sia" ponadto opu%ci) S"awomir
Jag"a, natomiast lecz!cy kontuz-
jowane kolano Daniel Policht
ogl!da" mecz z trybun. Tymcza-
sem rywal z którym si$ zmie-
rzyli%my do s"abych nie nale#a"
i wiedzieli%my ju# o tym przed
meczem, dlatego chcieli%my roz-
pocz!) spotkanie bardzo
ostro#nie. W ko(cówce meczu,
gdy przegrywali%my ró#nic!
dwóch bramek postawi"em ju#
wszystko na jedn! kart$ i ruszy-
li%my do zdecydowanego ataku,
który przyniós" nam oczekiwa-
ne efekty. Nale#y tak#e podkre%-
li), #e zespó" doskonale wytrzy-
ma" mecz pod wzgl$dem fizycz-
nym, w czym zdecydowanie
przewy#szali%my rywali w ko(-
cówce meczu i dzi$ki temu
mo#emy cieszy) si$ z uratowa-
nego remisu. Tak#e terminarz
spotka( nie jest naszym sprzy-
mierze(cem, gdy# w naj-
bli#szych dwóch kolejkach cze-
kaj! nas bardzo ci$#kie mecze
wyjazdowe ze Zniczem Prusz-
ków i Wigrami Suwa"ki. Wierz$
jednak, #e zako(cz! si$ one dla
nas pomy%lnie. (PIET)

PI!KA NO"NA

Klasa „B” - podokr!g 
"abno. Wyniki: Unia II Les-Drób Nie-
domice - K!os S!upiec 4-2, LUKS Wola
Rad!owska - Wójcina 2-2, LUKS Zalipie -
"wików 1-4, Polonia K!y# - Powi$le Bo-
les!aw 1-3, Dunajec Konary - Wolania Wola
%elichowska 4-1, Czarni Sm&gorzów - Lu-
szowice 2-0, Wis!a Borusowa - Dunajec
Przybys!awice 5-2, B!&kitni Siedliszowice -
'&govia '&g Tarnowski 6-3.

1.Wis#a 2                       6   12-4
2.Czarni                        2          6                   6-1
3.Dunajec K.              2          6                   5-1
4.$wików                     1          3                   4-1
5.Powi%le                     1          3                   3-1
6.Luszowice              2          3                  4-3
7.B#&kitni                     2          3                   7-7
8.  Zalipie                     2          3                  5-5
9.Unia II                         2          3                  5-6
10.Wola R.                    1           1                   2-2
11. Wójcina                  2           1                  4-9
12.K#os                           1          0                  2-4
13.Polonia                   1          0                   1-3
14.Dunajec P.            1          0                   2-5
15.!&govia                  2          0                   3-7
16.Wolania                 2          0                  2-8

(BSZ)

Apel o cierpliwo!"

S Z A C H Y . W sobot!, w sali
Stowarzyszenia Rodzin Katolic-
kich przy parafii b". Karoliny
w Tarnowie rozegrany zosta"
czwarty turniej, odbywaj#cy si!
w ramach programu „Lato
w mie$cie – bezpieczne wakacje
Tarnów 2010”.

28 szachistów przyst!pi"o do ry-
walizacji odbywaj!cej si$ sys-
temem szwajcarskim na dys-
tansie siedmiu rund (czas gry
na parti$ wynosi" pó" godziny).
W wyniku ponad czterogodzin-
nych zmaga( przy szachownicy
najlepszym seniorem okaza" si$
Andrzej Papuga z Woli Rz$dzi(-
skiej – 5.5 pkt., wyprzedzaj!c
Andrzeja Binka z Tarnowa – 5
pkt. i kolejnego tarnowianina,
Leszka Dworaka – 4.5 pkt. Tur-
niej juniorów zako(czy" si$ zde-
cydowan! wygran! niepokona-
nego w tych zawodach Artura
Dworaka z Tarnowa – 6.5 pkt.,

który w pokonanym polu zos-
tawi" Mariusza *u"awi(skiego
z Zaczarnia – 4.5 pkt. oraz An-
drzeja Kiliana z Tarnowa – 3
pkt. W rywalizacji kobiet zwy-
ci$#y"a natomiast Olga Sotoms-
ka z Tarnowa – 3 pkt., wyprze-
dzaj!c Anet$ Wiatr z Tuchowa
oraz Ma"gorzat$ Sarad z Zala-
sowej – po 2.5 pkt.

Najlepsi szachi%ci otrzymali
nagrody rzeczowe, których  fun-
datorem by" Wydzia" Marki Tar-
nowa Urz$du Miasta Tarnowa,
nie zabrak"o równie# nagród
ufundowanych przez gmin$ Tar-
nów oraz przez Stanis"awa Klim-
ka. Jako s$dzia g"ówny zawody
prowadzi" zas"u#ony s$dzia kla-
sy pa(stwowej Wies"aw Kaspe-
rek, któremu jako s$dzia run-
dowy pomaga" Pawe" Kasperek.

Pi!ty i zarazem ostatni wa-
kacyjny turniej rozegrany zo-
stanie w sobot$ 21 sierpnia. Po-
cz!tek o godz. 10. (STM)

Artur bez pora#ki

PI!KA NO"NA

Strzelcy „okr!gówki”. 3 –
Komenda (Drwinka Drwinia),
Wójcik (Iskra &$ki), 2 – Misa
(Wis"a Grobla), A. Nowak
(D!brovia D!browa Tarnows-
ka), Zahora (Unia Les-Drób Nie-
domice), 1 – Asseh (Rylovia Ry-
lowa), B!k (Rad"ovia Rad"ów), J.
Cie%la (Wis"a Grobla), Goryczko
(Wis"a Grobla), I#yk (Dunajec
Zbylitowska Góra), Kapel
(Wis"a Szczucin), P. Kijak
(Rad"ovia Rad"ów), R. Kijak
(Rad"ovia Rad"ów), Kotarba (Ja-
downiczanka Jadowniki), Kozic-
ki (D!brovia D!browa Tarnows-
ka), Kubo( (Rylovia Rylowa),
Lechowicz (Wis"a Szczucin),
Motylski (Rylovia Rylowa), Palej
(Dunajec Zbylitowska Góra), Pi-
skorz (Drwinka Drwinia), S.
Rydz (Jadowniczanka Jadowni-
ki), +liwa (Piast &apanów),
+wi!tko (Piast &apanów), Waj-
dowicz (D!brovia D!browa Tar-
nowska), Wardza"a (Pogoria Po-
górska Wola), Wojcieszek (Unia
Les-Drób Niedomice), Zegar
(Zorza Zaczarnie). (STM)

P I # K A  N O " N A .  Rozpocz#"
si! nowy sezon spotka% tar-
nowskiej klasy okr!gowej. O ko-
mentarz do wyników uzyska-
nych w inauguracyjnej kolejce
poprosili$my graj#cego szkole-
niowca Unii Les-Drób Niedomi-
ce, Grzegorza Trytko.

Najwi$ksz! niespodziank!
by"a dla mnie wysoka pora#ka
na w"asnym boisku Tarnovii
Tarnów z Rad"ovi! Rad"ów.
Tarnovia to przecie# solidny,
dobrze pouk"adany zespó",
b$d!cy mieszank! rutyny
z m"odo%ci! i jej przegrana
z beniaminkiem mocno mnie
zaskoczy"a. Ch"opakom
z Rad"ovii nale#! si$ za ten
mecz s"owa du#ego uznania.
Nie spodziewa"em si$ równie#
kilku innych rozstrzygni$), ja-
kie pad"y w sobot$ i w niedzie-
l$. W spotkaniu Piasta &apa-
nów z Drwink! Drwinia fawo-
rytem by" dla mnie beniami-
nek z &apanowa, gdy# Drwin-
ka w tamtej rundzie by"a ra-
czej zespo"em z drugiej cz$%ci
tabeli. Wygrana go%ci poka-
za"a jednak, #e w tej lidze
ka#dy mo#e wygra) z ka#dym,
a o wyniku cz$sto decyduje
dyspozycja dnia. Zaskoczy"a
mnie równie# przegrana Zo-
rzy Zaczarnie z Dunajcem

Zbylitowska Góra. Wiadomo,
#e Dunajec utrzyma" si$ bar-
dzo szcz$%liwie, a wiele wska-
zywa"o na to, #e Zorza, mimo
tego, #e jest beniaminkiem,
b$dzie mocnym zespo"em.
Komplet punktów pojecha"
jednak do Zbylitowskiej Góry.
Jest to dla mnie du#a niespo-
dzianka. Go%cie odnie%li
wprawdzie szcz$%liwe zwyci$-
stwo, ale na tym polega pi$k-
no futbolu, a Dunajec pokaza",
#e warto gra) do ko(ca. Mimo
tej wygranej, my%l$ jednak, #e
dru#yna ze Zbylitowskiej
Góry plasowa) b$dzie si$
w dolnych rejonach tabeli; nie-
dawno grali%my z ni! sparing
i uwa#am, #e jest to niezbyt
mocny pi"karsko zespó". Ko-
lejn! niespodziank! by" dla
mnie wynik meczu w Rylowej.
Rylovia ju# od kilku lat walczy
o awans. Poprzednia runda
by"a dla niej pechowa, ale li-
czy"em, #e w spotkaniu
z Wis"! Grobla powalczy
o zwyci$stwo. Wis"a pokaza"a
jednak, #e jest dobr! dru#yn!,
która b$dzie liczy"a si$ w wal-
ce o awans, bo wyjazdowa wy-
grana z zespo"em z „wy#szej
pó"ki”, jakim niew!tpliwie jest
Rylovia, jest bardzo dobrym
wynikiem. Swego rodzaju za-
skoczeniem by"a dla mnie

pewna wygrana Iskry &$ki
z Ci$#kowiank! Ci$#kowice.
Ci$#kowianka mia"a udan!
ko(cówk$ rundy wiosennej
i spodziewa"em si$, #e lepiej
wejdzie w nowy sezon. Iskra
udowodni"a jednak to, co za-
wsze podkre%la"em. Wed"ug
mnie jest to bardzo dobry ze-
spó", graj!cy tward!, ostr!
pi"k$, gro'ny zw"aszcza na
swoim boisku. Najwi$kszym
ich mankamentem jest „krót-
ka” "awka, ale je#eli dysponuj!
pe"nym sk"adem, to s! bardzo
gro'ni. W przypadku wygra-
nej D!brovii D!browa Tar-
nowska w Pogórskiej Woli nie-
spodziank! by" dla mnie nie
sam fakt wygranej go%ci, ale
jej rozmiary. D!brovia jako
spadkowicz jest z pewno%ci!
jednym z faworytów do awan-
su, ale Pogoria jest dobrze po-
uk"adanym zespo"em, w przy-
padku którego sporym atutem
jest gra na w"asnym boisku.
Z pewno%ci! nie liczy"em wi$c
na tak wysokie zwyci$stwo
przyjezdnych. Bez niespo-
dzianki obesz"o si$ natomiast
w konfrontacji Pagenu Gnoj-
nik z Jadowniczank! Jadow-
niki. Pagen podobnie jak Du-
najec utrzyma" si$ w „okr$-
gówce” bardzo szcz$%liwie. Ja-
downiczanka jest natomiast

wprawdzie beniaminkiem, ale
ma podobno bardzo dobry
sk"ad i z tego co s"ysza"em za-
mierza si$ w"!czy) do walki
o czo"owe lokaty. Je#eli chodzi
o nasz mecz z Wis"! Szczucin,
faworytem byli w nim z pew-
no%ci! go%cie, ale rozpocz$li%-
my sezon od kompletu punk-
tów. Obawia"em si$ tego spot-
kania, ale po jego zako(czeniu
jestem bardzo zadowolony
z wyniku, a jeszcze bardziej
z gry. Mecz zacz!" si$ bardzo
dobrze dla nas, gdy# strzelili%-
my dwie bramki. Troch$ prze-
szkodzi"a nam b"$dna inter-
pretacja zagrania naszego sto-
pera przez s$dziego, który po-
dyktowa" przeciw nam „jede-
nastk$”. Sytuacja ta troch$
nas zdekoncentrowa"a, a efek-
tem tego by"a druga szybko
stracona bramka. Uda"o nam
si$ jednak zapanowa) nad
nerwami, a po przerwie udo-
wodnili%my, #e dwa pierwsze
gole nie by"y dzie"em przy-
padku. Musz$ pogratulowa)
ch"opcom za ambicj$ i bardzo
dobr! gr$. Ka#dy z nich zagra"
w 100 proc. tak jak tego
chcia"em i wypada tylko mie)
nadziej$, #e tak! postaw$ ze-
spó" zaprezentuje równie#
w kolejnych spotkaniach.

(STM)

TRENERSKIM OKIEM

Grzegorz Trytko

Marcin Ja#ocha, trener Ter-
maliki Bruk-Betu: - Nie
mo#emy by) zadowoleni ani
z wyniku, ani z gry, jak! za-
prezentowali%my w &$cznej.
Nasz zespó" rozpocz!" spotka-
nie zbyt boja'liwie, za bardzo
cofn$li%my si$ i pozwolili%my
rywalom na przej$cie inicja-
tywy. W naszej grze sporo
by"o niedok"adno%ci, zbyt
du#o strat pope"niali%my
w %rodkowej strefie boiska.
By"a to woda na m"yn dla ze-
spo"u gospodarzy, który wy-
prowadzaj!c gro'ne kontry
cz$sto zagra#a" naszej bram-
ce, cho) tak naprawd$
w pierwszej po"owie nie stwa-
rza" jakich% stuprocentowych
sytuacji bramkowych. W dru-
giej po"owie nasza gra wy-
gl!da"a ju# nieco lepiej, nie-
stety w kilku sytuacjach na-
szym zawodnikom zabrak"o
skuteczno%ci by trafi) do
bramki. Generalnie s"abiej
zagra"a linia pomocy i dlate-
go nie byli%my a# tak gro'ni
pod bramk! rywali. Na kwad-
rans przed zako(czeniem
meczu skrzywdzi" nas tak#e
s$dzia, który po ewidentnym
faulu na Piotrze Trafarskim
nie podyktowa" dla nas rzutu
karnego i w dodatku ukara"
naszego zawodnika #ó"t!
kartk! za prób$ wymuszenia
faulu. W naszej grze by"o te#
kilka pozytywów, takich jak
na przyk"ad bardzo udany de-
biut w drugiej po"owie Danie-
la M!ki, który doskonale czu"
si$ na prawej pomocy.
Z dobrej strony zaprezento-
wa" si$ tak#e Micha" Czarny;
jeszcze w pierwszej ods"onie
zast!pi" on na boisku kontuz-
jowanego Krzysztofa Kiercza,
który przy blokowaniu pi"ki
dozna" urazu stawu skokowe-
go. Jego noga po meczu nie
wygl!da"a najlepiej, by"a

spuchni$ta i wszystko na to
wskazuje, #e czeka) go teraz
b$dzie oko"o dwutygodniowa
przerwa w treningach. W na-
szej dru#ynie zabrak"o tak#e
Damiana J$dryki, który doz-

na" kontuzji na pi!tkowym
treningu. Musimy wyci!gn!)
z tego meczu odpowiednie
wnioski i przede wszystkim
z niecierpliwo%ci! czekamy
na powrót do treningów na

naszym boisku, na którym
zawodnicy wreszcie b$d!
mogli pogra) pi"k! i przygoto-
wa) si$ do kolejnych meczów.

(PIET)
tarnow@dziennik.krakow.pl

Udany debiut M$ki
PI!KA NO"NA. Górnik !"czna – Termalica Bruk-Bet Nieciecza (1-0)

Na bramk! Górnika &!czna strzela pomocnik Termaliki Bruk-Betu Marcin Sza"!ga
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