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Sport

Bruk-Bet wraca do gry! Pod-
opieczni Marcina Ja!ochy po
trzech kolejnych pora"kach
w ko#cu odnie$li zwyci%stwo.
Pokonuj&cnawyje'dziePrzebój
Wolbrom, nie tylko wygrali
pierwszy mecz wiosny, ale te"
zdobyli pierwsze bramki
i punkty w tej rundzie.

Przed pojedynkiem w Wol-
bromiu nie ka"dy liczy! na tak
dobry scenariusz i naprawianie
kiepskiego bilansu niecieczan.
Przed sobot& mieli zero punk-
tów i bramek. A to oczywi$cie
absolutnienieprzystawa!okan-
dydatowi do awansu.

Wtejsytuacjinameczprawdy
wyrasta!o w!a$nie spotkanie
w Wolbromiu. Niecieczanie za-
s!u"enie w nim wygrali. To, czy
jednak b%dzie mo"na to wyda-
rzenie traktowa( jako prze!o-
mowe,poka"eczas.Tennajbli"-
szy. Przed Bruk-Betem bowiem
dwaniezwyklewa"nespotkania
zkandydtaminapierwszoligow-
ców . Do obu dojdzie na stadio-
nie w Niecieczy. Najpierw za-
go$ci tam )wit Nowy Dwór Ma-
zowiecki, a potem Kolejarz
Stró"e.

Do tych pojedynków
nieciecieczanie maj& prawo po-
dej$( ju" jako pewni swego.

Ich sytuacja diametralnie si%
odmieni!awWolbromiu.Zanim
jednakBruk-Betwyjecha!naten
mecz, spotka!a go dodatkowa
trudno$(. W Przeboju w sobot%
debiutowa! nowy szkolenio-
wiec. Zosta! nim Krzysztof
Bukalski,któryzast&pi!Roberta
Or!owskiego.Wiadomo,"ewta-
kiej sytuacji pi!karze chc& jak
najlepiejwypa$(. Itakmia!oby(
z zawodnikami Przeboju.

W Wolbromiu zanosi!o si%
na to, "e debiut by!ego zawod-
nikakrakowskiejWis!yczyHut-
nika oka"e si% udany. Przebój
pobramce z rzutu wolnegopro-
wadzi! 1:0. A potem gra! z prze-
wag& jednegozawodnika.Zboi-
skazczerwon&kartk&zszed!Ra-
dos!aw Jacek. Sfaulowa! gracza,
którywychodzi!naczyst&pozy-
cj%. Co do tego by!y jednak w&t-
pliwo$ci. – S%dzia móg! w tej sy-
tuacji te" pokaza( "ó!t& kartk%.
Do zawodnika Przeboju dobie-
ga! Micha! Czarny. Tak "e tej sy-
tuacjiniemo"najednoznacznie
interpretowa( – ocenia! Artur
Prokop.

Pozej$ciuJackaBruk-Betwy-
kaza! olbrzymi& determinacj%
i dzi%ki temu wygra! 3:1.

– Zaprocentowa!o równie"
nasze do$wiadczenie. Mieli$my
wi%cej atutów ni" gospodarze –
uwa"a Artur Prokop.

Bez Jacka niecieczanie nie-
oczekiwanie zagrali trójk&
w obronie.

–Musieli$mysi%szybkoprze-
stawi(. Chocia" wiadomo, "e
mog!y by( z tym k!opoty. Do-
piero przy stanie 2:1 dla nas tre-
nerprzesun&!doobronyWalde-
maraDzier"anowskiego–mówi
Micha! Czarny.

Trzeba jednak przyzna(, "e
zpewno$ci& inaczeju!o"y!bysi%
mecz, gdyby arbiter uzna!
bramk%strzelon&przez*ukasza
Szczoczarza. – Nie by!o wów-
czas spalonego – twierdzi Artur
Prokop.

Bruk-Betwwielkim
styluwracadogry

WWolbromiu s!dzia nie uzna"bramki zdobytej dlaBruk-Betuprzez#ukaszaSzczoczarza
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bRezerwowy
ArturProkop
bohateremmeczu

bNiecieczanie
wos!abieniu
strzeli trzygole

AndrzejMizera

Micha"Czarny:
Dopieroprzy
stanie2:1
grali$myczwórk%
wdefensywie

Wychowanek MKS P!ac M!o-
dzie"y-Tiger Tarnów Dariusz
S%k odniós! w swej krótkiej pro-
fesjonalnej karierze siódme ju"
zwyci%stwo.PodczasGaliBoksu
Zawodowego na ringu w Ham-
burgu przez techniczny nokaut
wszóstejrundziepokona!repre-
zentantagospodarzyChristiana
Pohle. To kolejny bardzo dobry
wyst%p tego zawodnika.

Dariusz S%k we wszystkich
rundach mia! nad 25-letnim ry-
walemzdecydowan&przewag%.
Pewnie schodzi! z linii ciosów
przeciwnika, atakowa! seriami.
Tarnowianin móg! ju" zako#-
czy( walk% w czwartym starciu.
Jegotaktykazosta!arównie"do-
brze oceniona. – Darek mocno
trafi! rywala. Arbiter zamiast li-
czy( niemieckiego pi%$ciarza,
mimoi"tenniedozna!kontuzji,
przerwa!walk%,wezwa! lekarza
iwtensposób„pomóg!”zawod-
nikowi przetrwa( kryzys i do-

trwa( do ko#ca rundy – mówi
pomagaj&cy S%kowi oddany
dzia!acz Grzegorz Rutkowski.

Cosi% jednakodwlecze,tonie
uciecze. W szóstej rundzie S%k
znów trafi! rywala mocnym le-
wym prostym. Niemiec pad!
na deski. S%dzia wyliczy! go
do „o$miu ” i wznowi! pojedy-
nek.Dariuszponowi!atak,zasy-
pa!rywalalawin&ciosów–itym
razem s%dzia nie mia! ju" "ad-
nych w&tpliwo$ci. Odes!a! pi%$-
ciarza do naro"nika.

Wsiedmiudotychczasowych
zawodowych pojedynkach Da-
riusz S%k nie znalaz! pogromcy.
Trzy walki rozstrzygn&!
przed czasem. Udowodni!, "e
robisystematycznepost%py.Bije
coraz mocniej, wykorzystuje
w pe!ni swoje dobre warunki fi-
zyczne.

Jest wi%c ogromna nadzieja,
"e jeszcze w tym roku otrzyma
szans% powalczenia o jeden z li-
cz&cych si% pasów mistrzow-
skich.

Kolejnezwyci!stwo
DariuszaS!ka
RomanKiero!ski

Rzutro"ny+Jag#a,tomusiby$gol

Pierwszy wyjazdowy remis
w tych rozgrywkach przywióz!
z Aleksandrowa *ódzkiego ze-
spó! Okocimskiego. Gola
na wag% punktu zdoby! S!awo-
mir Jag!a.

Defensor „Piwoszy” znajduje
si% ostatniowbardzodobrejdy-
spozycji. W drugim meczu
z rz%du ponownie wpisa! si%
na list% strzelców. Przypomina
si% sytuacja z rundy jesiennej,
kiedy to równie" cz%sto trafia!
do siatki. Jak si% okazuje, tajem-
nicainstyktustrzeleckiegoJag!y
tkwi w rzetelnym wype!nianiu
taktycznych za!o"e#. – Mamy
opracowanych kilka wariantów
wykorzystywania rzutów ro"-
nych. Przeciwko Soko!owi po-
nownie przynios!o to efekty –
cieszysi%Krzysztof*%tocha,tre-
ner Okocimskiego.

„Piwosze” w Aleksandrowie
*ódzkim mieli na pocz&tku pod
górk%.Dobryfutbolpokazalido-
pierowdrugiejpo!owie.Zeswo-
jej postawy w pierwszej mog&
by( cz%$ciowo rozgrzeszeni.

–Przyst&pili$mydotegopoje-
dynkupokilkugodzinnejje'dzie
autobusem.Toodbi!osi%nafor-
mie zawodników. W pierwszej
po!owieprezentowalisi%gorzej.
Wprzerwiewszatnipad!okilka
ostrzejszychs!ówitoposkutko-
wa!o.Zagraliowielelepiej.Znie-
z!ej strony pokaza! si% Gil, który
mia! kilka dogodnych okazji.

Równie" sporo zamieszania
u przeciwników robi! wprowa-
dzonyMicha!Skorpuski.Dobrze
w tym spotkaniu spisa!a si% te"
nasza linia defensywna. Szkoda
tylko, "e gola stracili$my po du-
"ym b!%dzie Tomasza Libery.
Niepotrzebnieizad!ugoczeka!,
a" pi!ka wpadnie mu do r&k.
Ubieg!gozawodnikSoko!aitra-

fi! do siatki – mówi Krzysztof
*%tocha.

Okocimski ostatecznie
z Aleksandrowa *ódzkiego wy-
wióz! punkt. To dla niego cenna
zdobycz.Wa"nazpsychologicz-
nego punktu widzenia.

– Cieszymy si% z tego oczka.
Je"eli nie mo"na wygra(, to
trzeba zremisowa(. Inaczej od-
biera si% wynik, gdy si% traci
punkt, kiedy si% prowadzi. Ina-
czej, gdy si% wyrównuje. Nam to
si%w!a$nieuda!o–oceniatrener
*%tocha.

„Piwosze”niemielizbytdu"o
czasu na odpoczynek. W nie-
dziel% spotkali si% na rozbiega-
niu.Wponiedzia!ekmieliwolne.
Dzi$ wznawiaj& treningi. Jutro
przed nimi kolejny mecz. Zmie-
rz&si%nawyje'dziezPrzebojem
Wolbrom.Tozaleg!ymeczzpo-
cz&tku rozgrywek. W marcu
wjegorozegraniuprzeszkodzi!a
jednak aura.

–Naszaformaidziewgór%. Je-
ste$my przygotowani na ten
mecz.Takirytmnamabsolutnie
nie przeszkadza – zapew-
nia *%tocha.

AndrzejMizera

PrzeciwkoSoko"owi zagra" równie&napastnikMaciej Kisiel
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Remis w pi!karskich derbach
Boche#szczyzny oraz kolejna
pora"ka Wolanii Wola
Rz%dzi#ska to najwa"niejsze
wydarzenia ostatniej kolejki
czwartej ligi.

Najciekawiejwniejmia!oby(
wBochni.Iby!o.Szkodatylko,"e
pierwszoplanow& postaci& tego
bezbramkowegopojedynkuzo-
sta! arbiter. A "e solidnie zapra-
cowa! na bur%, $wiadcz& pome-
czowe opinie obu trenerów.
– Nie mia! najlepszego dnia –
oceni! Marcin Le$niak, opiekun
Boche#skiego. – Nie uzna! nam
prawid!owo strzelonej bramki
przez Tarska. Przy niej z ca!&
pewno$ci& nie faulowa! zawod-
nika dru"yny przeciwnej –
uwa"a Dariusz Siekli#ski, opie-
kun Szreniawy.

ZremisuwBochnibardzoza-
dowoleni byli gospodarze.
– Okaza!o si%, "e nie taki diabe!
straszny. Doskonale zdawa!em

sobie spraw%, "e nie mo"emy
pozwoli( Szreniawie rozwin&(
skrzyd!a.Wtedytomog!osi%dla
nas 'le sko#czy(. Podzia! punk-
tów jest zas!u"ony – mówi Mar-
cin Le$niak, trener BKS-u.

Strata dwóch punktów kosz-
towa!aSzreniaw%utrat%fotelali-
dera. – O to mo"emy mie( pre-
tensjetylkodosiebie.Zagrali$my
troch%s!abiej.Mo"ezaszkodzi!a
nam przerwa w rozgrywkach.
Boche#ski robi! wszystko "eby
nie przegra( – mówi Dariusz
Siekli#ski, trener Szreniawy.

Kolejnej pora"ki dozna!a
Wolania Wola Rz%dzi#ska.
W niedziel% przegra!a u siebie
0:2zOr!emBalin.TrenerRoman
Ciocho#, pora"k% swojego ze-
spo!ut!umaczy!g!ówniek!opo-
tami kadrowymi.

– Moi zawodnicy przypomi-
naliraczejzlepekgraczyni"dru-
"yn%. Mamy spore k!opoty ka-
drowe. Szczególnie widoczne
by!o to w pomocy – mówi opie-
kun Wolanii.

Kiepskiegwizdanie
s"dziegowBochni
AndrzejMizera

CENTRUM OGUMIENIA 
P.H.U. Piotr Krzywo!
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REKLAMA 0725787/00

Z!OMOWANIE
POJAZDÓW

• p!acimy gotówk"
• transport

• za#wiadczenia
do wyrejestrowania

ZZP „DESAL” S. C. $ukanowice
k/Tarnowa tel. 014/634-04-06

pn.-pt. 8.30-16.30, sob. 8-13

REKLAMA 0673863/00

OMEGA

TECHNIK FARMACEUTYCZNY

uprawnienia szko!y publicznej

ul. Kwiatkowskiego 17
Tarnów, tel. 014-688-99-00

www.omega.szkola.pl

REKLAMA 0673598/00

REKLAMA 0723310/00

nr licencji 1149
KANCELARIA

RADCY PRAWNEGO
ZAPRASZAMY DO NOWEJ SIEDZIBY

UL. URSZULA!SKA 4
tel. 014-626-13-13, 014-655-13-14

www.hebda.com.pl
e-mail: kontakt@hebda.com.pl


