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Sport

Z Arturem Prokopem,
pomocnikiem Bruk-
-Betu Nieciecza,
rozmawia Andrzej
Mizera

Spotkanie z Przebojem roz-
pocz!"e# dla siebie nietypo-
wo, bo na "awce rezerwo-
wych. Czy nie by"o to dla
Ciebie zaskoczeniem? Za-
zwyczaj to od Ciebie zaczy-
na si$ ustalenie sk"adu
Bruk-Betu.
Specjalnie mnie to nie zdzi-
wi!o. Zespo!owi nie sz!o. Tre-
ner szuka! ró"nych rozwi#-
za$ personalnych. Ju"
po gierkach kontrolnych czu-
!em, "e usi#d% na !awce. Tak
si% sta!o.

A czy nie by" to efekt Two-
jej s"abszej dyspozycji?
Z pewno&ci# w pierwszych
spotkaniach mog!em lepiej
si% zaprezentowa'.

W Wolbromiu siedzenie
na "awce wysz"o Ci
na dobre. Wszed"e# na boi-
sko i zdoby"e# dwie bramki.
Tak si% fajnie z!o"y!o. Mog%
si% tylko z tego cieszy'. Nie
by!o !atwo, ale uda!o nam si%
wygra'. Zdobyli&my bardzo
wa"ne punkty. Zas!ug% w tym
mam nie tylko ja, lecz ca!y
zespó!.

Przed spotkaniem z Prze-
bojem grali#cie bardziej dla
siebie czy dla trenera?
Dla siebie, trenera i przede
wszystkim dla zarz#du oraz
sponsora klubu. Mamy okre-
&lony cel i chcemy go osi#g-
n#'.

W Wolbromiu zapachnia"o
sensacj!. Przegrywali#cie
0:1, grali#cie w dziesi$ciu.
Potrafili#cie si$ podnie#%
i wygra%. Co o tym zadecy-
dowa"o?
Determinacja. By!a olbrzy-
mia. Spodziewali&my si% ci%"-
kiej przeprawy. Tak rzeczy-
wi&cie by!o. Pi!karzom Prze-
boju nie brakowa!o ambicji.
W tym spotkaniu debiutowali

przed nowym trenerem. A to
dzia!a bardzo mobilizuj#co
na ka"dy zespó!.

Bruk-Bet na pocz!tku tej
wiosny gra" fatalnie. Prze-
gra" trzy kolejne mecze. Nie
zdoby" w nich &adnej bram-
ki. Dlaczego tak si$ dzia"o?

Ewidentnie nam nie sz!o. Cze-
kali&my na prze!amanie.
Z pewno&ci# na nasz przegra-
ny mecz w Olsztynie wp!yn%!a
przerwa, jak# mieli&my w roz-
grywkach. Ostatnio przed tym
meczem wyst#pili&my w lidze
przecie" 28 marca. Jak d!ugo
gram w pi!k%, takiej pauzy nie
pami%tam. Poza tym zespo!y,
z którymi przysz!o nam si%
zmierzy', mocno stawia!y
na defensyw%, a z tym zawsze
s# k!opoty.

A mo&e s"absza postawa
w tych spotkaniach to efekt
gorzej funkcjonuj!cego
ataku pozycyjnego?
Tak nie jest. Dobrze w tym ele-
mencie gry spisywali&my si%
jesieni#. Wówczas nie by!o
"adnych k!opotów. Potrafili-
&my wygrywa' wysoko.

Zwyci$stwo w Wolbromiu
przysz"o w bardzo dobrym
momencie. Czekaj! was
przecie& dwa ci$&kie spotka-
nia – ze 'witem Nowy Dwór
Mazowiecki i z Kolejarzem
Stró&e.
Nie my&leli&my w taki sposób
przed tym meczem. Jednak
teraz z pewno&ci# o wiele
!atwiej b%dzie nam si% przygo-
towa' do tych spotka$. Cho-
cia" z tymi przeciwnikami te"
nie b%dzie !atwo.
Rozmawia": Andrzej Mizera ArturProkopprzyczyni" si$dowygranej Bruk-Betu
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Wygrali!my dzi"ki determinacji

WWolbromiu
spodziewali#my
si$ ci$&kiej
przeprawy.Tak
by"o.

Pi!karz II ligi
a 3,72– Lipecki (Kolejarz
Stró#e),3,71 –M$#yk (Kole-
jarz),3,61 – Socha (Kole-
jarz),3,57 – Prokop (Bruk-
-Bet Nieciecza),
3,55 –Gry%lak (Kolejarz),
3,51 – Smó&ka (Bruk-Bet),
3,48 – Ksi$#yc (Kolejarz),
3,40 – Policht, Jag&a (obaj
Okocimski Brzesko),
3,38 – Je#ewski (Kolejarz),
3,34 –Wal$ciak (Kolejarz),
3,31 – Baran, Kleindschmidt
(Obaj Bruk-Bet),
3,30 –Zontek (obaj Bruk-
-Bet),3,25 – Jacek (Bruk-
-Bet). 3,21 – Czarny,
Sza&$ga (obaj Bruk-Bet),
3,10 – Szymonik (Okocim-
ski),2,92 – Rak (Przebój
Wolbrom),2,76 – Derejczyk
(Przebój).
Pod uwag$ brali'my pi&ka-
rzy, którzy rozegrali przynaj-
mniej trzyna'cie spotka(.

REKLAMA 0730428/00

WWW.KRECIK.TARNOW.NET.PL

Firma Ogrodniczo-Le!na "KKRREECCIIKK"
UL. KRAKOWSKA 87, 33-100 TARNÓW

TEL. ( 014) 622 26 50, (014) 6283658
FAX 0 14 628 36 58, (0) 600 875 713 
GODZINY OTWARCIA 8:00- 16: 00

REKLAMA 0725369/00

ZADZWO!:
(014) 679-89-48
(014) 626-24-95

0668-848-201
fax (014) 628-31-89

GWARANTUJEMY:
- PROFESJONALNY MONTA!
- 5 LAT PE"NEJ OBS"UGI SERWISOWEJ

NASZ PRZEDSTAWICIEL ZAPEWNI KOMPLETN" OBS#UG$
HANDLOW" W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ KLIENTA,

W TYM BEZP#ATNY POMIAR I WYCEN$.

OFERTA DLA WYGODNYCH

PRODUCENT STOLARKI OKIENNEJ PCV
BRUGMANN 5-KOMOROWY (73 mm) I ALUMINIUM YAWAL

Ple%na 410
e-mail:
biuro@mkokno.com.pl
www.mkokno.com.pl

REKLAMA 0725357/00

OG!OSZENIE 0711119/00

Kwietniowe i Majowe Soboty 8-16
TARNÓW-MO!CICE

ul. Zbylitowska 23
tel./fax 014 633 08 05

www.domiogrod.timi.pl, email: domiogrod@onet.eu

Zapraszamy od Pon-Pt 8:00-20:00

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

REKLAMA 0702571/00

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%

REKLAMA 0678581/00

SZPITAL JEDNEGO DNIA
Ul. PCK 26, Tarnów

www.alergomed.tarnow.pl
Rejestracja tel. 0 14 627-26-25

Codziennie od 8.00 do 20.00

!Zapraszamy
do nowo otwartego gabinetu USG

!Lekarze badaj!cy
to do"wiadczeni specjali"ci:

radiologii i diagnostyki obrazowej,
chirurdzy, interni"ci i pediatrzy

posiadaj!cy certyfikaty
Polskiego Towarzystwa
Ultrasonograficznego.

!Najnowszej generacji aparat USG
z mo#liwo"ci! elektronicznego

zapisu danych.

!Mo#liwo"$ wykonywania biopsji
cienko i gruboig%owych w znieczuleniu

i pobytu na oddziale szpitalnym.

!Badania doros%ych i dzieci,
w tym noworodków.

REKLAMA 0678027/03

!ALUZJE - ROLETY
MARKIZY - MOSKITIERY

BRAMY GARA!OWE
AUTOMATYKA DO BRAM

STOLARKA OKIENNA

Tarnó w ul. Strusi!ska 10
tel./fax (014) 621 50 98

(014) 628 43 02

OG!OSZENIE 0224778/02

Tarnów, ul. Do Huty 31, 014/629-81-06
Bochnia DH ESKA, ul. Karosek 25,

0605-082-051
Tarnów, ul. Graniczna 74, 014/624-17-60

REKLAMA 0677745/00

ROLETY
!ALUZJE

MARKIZY
MOSKITIERY

BRAMY
AUTOMATY
P.P.H.U ROLTAR

Tarnó w, ul. Makuszy!skiego 41,
tel. 014-626-53-85, 0601-721-094

REKLAMA 0673959/00


