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W ubiegłym sezonie oba me-
cze wygrała Pogoń: jesienią
w Skotnikach 4–2, wiosną
na Borku 1–0. Dzisiaj pora
na kolejne starcie rywali
z sąsiedztwa.

– W obu klubach traktuje
się te mecze szczególnie, gra
z lokalnym przeciwnikiem wy-
wołuje dodatkową motywację
– przyznaje Mateusz Miś, tre-
ner Pogoni. – Spotkanie zapo-
wiada się ciekawie także dla-
tego, że zagrają drużyny, któ-
rym w ubiegłym sezonie za-
brakło najmniej do awansu
(Pogoń zajęła 3. miejsce, Bo-
rek 4. – przyp.).

Po 10 kolejkach w lepszej
sytuacji są dzisiejsi goście, pił-
karze Borku. W tabeli „okrę-
gówki” plasują się na 3. pozy-
cji, z 20 zdobytymi punktami.
Pogoń jest siódma, ma tylko
o trzy punkty mniej, ale jej tre-

ner nie ukrywa, że grą swojej
drużyny w tej rundzie nie
jest zachwycony. Zwłaszcza
od ubiegłej soboty, kiedy
po bardzo słabym występie
skotniczanie ulegli Wieczystej
0–1... – To był dramat. Osiągnę-
liśmy dno – twierdzi Mateusz
Miś. – Pocieszające jest to, że
gorzej zagrać się nie da. Szu-
kaliśmy przyczyn tego kryzy-
su, mam nadzieję, że je znaleź-
liśmy. W meczu z Borkiem nie
spodziewam się jakiejś fanta-
stycznej gry z naszej strony,
ale liczę, że uda nam się prze-
łamać. Trochę lepiej niż ostat-
nio będzie wyglądała nasza sy-
tuacja kadrowa. Na Wieczystej
miałem tylko jednego napast-
nika, teraz oprócz Żyły będzie
Piszczek. Poza tym w pełni sił
są już Grzesik i Sendor.

W Borku pod znakiem za-
pytania stoi gra obrońców

– Bieli i Gurbiela. – Zobaczy-
my, czy wyleczą przeziębienia
– mówi kierownik drużyny
Marek Szymański. Dodaje:
– Po meczu z Wawelem, który
nieoczekiwanie przegraliśmy
u siebie (2–4), zaczęły się mę-
czarnie. W Kocmyrzowie wy-
graliśmy szczęśliwie (3–2), ty-
dzień temu dosłownie rzutem
na taśmę pokonaliśmy Szre-
niawę (5–4).

Mecze z udziałem Borku są
jednak cały czas atrakcyjne,
obfitują w wiele goli. Zespół
trenera Jacka Piszczka w 10
spotkaniach zdobył 33 bramki,
ma najlepszego snajpera ligi
– Pawła Grzesiaka (10 trafień),
a także lidera rankingu
„Dziennika Polskiego” – Sene-
galczyka Sane.

Początek dzisiejszej po-
tyczki w Skotnikach o godz. 15.

(BOCH)

VI liga piłkarska: Borek z wizytą w Skotnikach

Derby na przełamanie

Po raz drugi odbył się
w Krakowie integracyjny
turniej piłki nożnej „Na Zie-
lonej Murawie”. Na boisku
Zwierzynieckiego rywalizo-
wało ponad 80 podopiecz-
nych warsztatów terapii za-
jęciowej z Krakowa i okolic,
ich terapeuci i opiekunowie.

Zwyciężyła drużyna „Tru-
skawkowa” z Krakowa, repre-
zentująca WTZ z ulicy o tej
samej nazwie. W finale poko-
nała obrońcę tytułu „Drim-
tim” (WTZ z ul. Królowej Ja-
dwigi). Wśród patronów im-
prezy był m.in. „Dziennik Pol-
ski”.

Turniej odbywał się na bo-
isku Zwierzynieckiego, udo-
stępnionym przez klub
za darmo. Osiem siedmiooso-
bowych zespołów zostało po-
dzielonych na dwie grupy,
grano w nich systemem każ-
dy z każdym dwa razy
po 10 minut. W półfinałach
zmierzyły się po dwie najlep-
sze ekipy grup. Zwycięzcy
w grupie I Górale (WTZ z os.
Górali) przegrali z drugim ze-
społem grupy II Drimtimem
(WTZ z ul. Królowej Jadwigi)
1–3, w drugiej parze Tru-
skawkowa (WZT przy TPD,
ul. Truskawkowa w Krako-
wie, 1. miejsce w grupie II,)
pokonała 4–0 „Proszówki”
(WTZ z Proszówek, 2. miejsce
w gr. I).

Finał był więc powtórką
z ubiegłego roku. Truskawko-
wa wzięła w nim rewanż i wy-
grała 3–2 z Drimtimem. Ten
zaczął mecz od prowadzenia,
rywale jednak wyrównali, po-
tem prowadzili 2–1, umieli też
zadać decydujący cios. – Wy-
równaliśmy na 2–2 i chyba
niepotrzebnie czekaliśmy
na końcowy gwizdek i rzuty
karne. Przeciwnicy zdążyli
jeszcze strzelić piękną bram-
kę z dystansu i to oni zostali
zwycięzcami turnieju – mówi
Remigiusz Tumidajski, pił-
karz Drimtimu i jeden z orga-
nizatorów imprezy, której po-
mysł narodził się w warszta-
tach terapii zajęciowej
przy ul. Królowej Jadwigi
w Krakowie.

– Podopieczni warsztatów
to osoby po kryzysach psy-
chicznych lub z niedoborem
intelektualnym, które w ry-
walizacji sportowej odnajdu-
ją wielką radość, pokazał to
ubiegłoroczny pierwszy tur-
niej integracyjny – mówi Tu-
midajski. – Dlatego postano-
wiliśmy zorganizować kolej-
ny i znów spotkał się
z ogromnym zainteresowa-
niem uczestników oraz ludzi
dobrych serc, którzy pomogli
nam zebrać wspaniałe nagro-

dy. Każdy zawodnik wyszedł
czymś obdarowany. Spotkali-
śmy się też z życzliwością
działaczy krakowskiej Wisły.
Klub objął patronat nad ry-
walizacją, dał nagrody, rela-
cja z imprezy znalazła się
na jego stronie internetowej.
To ważne dla naszych pod-
opiecznych, których codzien-
ność nie zawsze jest taka ra-
dosna jak w czasie sportowej
rywalizacji.

Tumidajski podkreśla, że
podstawowym celem warszta-
tów terapii zajęciowej jest na-
bywanie przez ich podopiecz-
nych umiejętności, które mo-
gą pozwolić na znalezienie
pracy. – Organizujemy dla
nich zajęcia komputerowe, rę-
kodzieła, a w naszej placówce
także sportowe – z karate. Na-
si podopieczni z warsztatów
przy ul. Królowej Jadwigi
przeżyli kryzysy psychiczne,
ale wciąż mogą być znakomi-
tymi pracownikami, praco-
dawca musi im tylko zaufać
– mówi Remigiusz Tumidaj-
ski.

Organizację turnieju
wspomogli: Negra Sport, Ga-
mabik, Oithorn, SPOR-
TiW S.A., Lee Cooper, Sport
Konsulting, Time Trend,
Em–Ka Sport, KFC, MULTIKI-
NO Kraków, CINEMA CITY
Kraków, Park Wodny w Kra-
kowie, Kino Kijów, Iron Art.
z Myślenic, Secesja s.c., Mini
Sport, Medale.pl – Trofea
Sportowe, TriSport – Trofea
Sportowe, piekarnie Batkop
Batowski i Spółka, Henpol,
Piekarnia–Cukiernia Barbary
Magiery.

Patronat sprawowali:
„Dziennik Polski”, Wisła Kra-
ków SSA i dzielnica VII Mia-
sta Krakowa.

Wyniki turnieju „Na zie-
lonej murawie”
PÓŁFINAŁY: Górale – Drimtim 1–3, „Pro-
szówki”– Truskawkowa 0–4.
MECZ O 3. MIEJSCE: Proszówki – Górale
1–0.
FINAŁ: Drimtim – Truskawkowa 2–3,
bramki: Dariusz Barski, Jakub Pławny
– Rafał Osemlak, Paweł Lis, Filip Ziajko.
Końcowa kolejność: 1. Truskawkowa
(WTZ ul. Truskawkowa Kraków), 2. Drim-
tim (WTZ ul. Królowej Jadwigi Kraków),
3. Proszówki (WTZ Proszówki), 4. Górale
(WTZ os. Górali Kraków), 5–8. Radwano-
wice (WTZ Radwanowice), Puchatek
(WTZ Łyszkowice), Miodowa (WTZ ul.
Miodowa Kraków), Wjazdowa (ŚDS ul.
Wjazdowa).
NAJLEPSZY ZAWODNIK: Dariusz Barski
(Drimtim). NAJLEPSZY BRAMKARZ:
Grzegorz Spólnik (Truskawkowa). KRÓL
STRZELCÓW: Sylwester Dybeł (Truskaw-
kowa). Najlepszymi kibicami zostali wy-
brani uczestnicy Warsztatów Terapii Za-
jęciowej z Radwanowic. (MAS)

Integracyjny futbol po raz drugi

Radość na zielonej
murawie

FOT. MICHAŁ KLAG

Fragment półfinałowego meczu Truskawkowa – Proszówki (4–0)

Kusy 
u outsidera
Dziś rozegrane zostaną mecze
4. kolejki I ligi piłkarek ręcz-
nych. Zajmujący dziesiąte miej-
sce w tabeli AZS AWF Kusy
Kraków zagra na boisku out-
sidera PCM Lis Kościerzyna.

Krakowianki mają na koncie
2 punkty, a ich rywalki 1. Obie
drużyny zdobyły je w meczach
z beniaminkiem ligi Jedynką
Oborniki Wielkopolskie. Akade-
miczki zasygnalizowały ostat-
nio zwyżkę formy, mimo poraż-
ki przed własną publicznością
z aktualnym liderem tabeli So-
śnicą Gliwice. Na mecz udały
się już wczoraj (nocowały
wTczewie). Niestety, w składzie
drużyny zabrakło rozgrywają-
cej Ewy Studzińska (choroba)
i skrzydłowej Aleksandry Gło-
dek (kontuzja mięśnia dwugło-
wego). To spore osłabienie dru-
żyny. Dolegliwa może być
zwłaszcza absencja Studziń-
skiej, która utrzymywała się
w bardzo dobrej formie i miała
duży wpływ na poczynania ko-
leżanek. (FIL)

Z żaglami
na okrągło
Wyjątkowo pracowite są ostat-
nie dni dla żeglarzy z krakow-
skich klubów, którzy wykorzy-
stują ostatnie w miarę ciepłe
dni, aby rywalizować w zawo-
dach, ale nie tylko.

W miniony weekend
na Przystani Klubu Uczniow-
skiego Klubu Żeglarskiego
Horn odbyła się Ogólnopolska
Konferencja Pionu Szkolenia
Polskiego Związku Żeglarskie-
go, podczas której najwybitniej-
si żeglarze opracowywali nowe
przepisy żeglarskie.

UKŻ Horn wziął także udział
w V Święcie Organizacji Poza-
rządowych. Na płycie Rynku
Głównego w Krakowie działa-
cze zaprezentowali łódkę Opti-
mist oraz bojer, byli czołowi za-
wodnicy sekcji, którzy pomaga-
li w organizacji różnorakich
konkursów o tematyce żeglar-
skiej.

Nad Zalewem Bagry jak
i na Wiśle rozegrane zostały:
Meczowe Mistrzostwa Małopol-
ski w klasach Laser Radial i Eu-
ropa, Regaty o Błękitną Wstęgę
Wisły oraz Regaty o Puchar Ko-
mandora YKP. W klasie radial
wygrał Piotr Ogrodnik (UKŻ
Horn, Kraków), drugie miejsce
zajął Filip Śleziona (Pogoria Dą-
browa Górnicza), a trzeci był
Tomasz Siudak (Horn). W kla-
sie Europa pierwsze dwa miej-
sca zajęli reprezentanci YKP
Kraków: Filip Jędrzejek, An-
na Płaszczyca, trzeci był Szy-
mon Opioła z AZS Kraków.

Regaty o Błękitną Wstęgę
Wisły wygrali: w kategorii Opti-
mist grupa A Piotr Stolzmann
(Horn), w kategorii Optimist
grupa B Konrad Zięba (Horn),
a w kategorii Optimist UKS Mi-
chał Jurek (Horn). Regaty o Pu-
char Komandora YKP w kate-
gorii Optimist gr. Awygrał Piotr
Stolzmann (Horn), drugie miej-
sce zajął Szymon Marcinkowski
(Horn), a trzecie Lena Winiar-
ska (YKP Kraków). W kategorii
Optimist gr. B wygrał Kacper
Nowak (Horn) przed Konradem
Ziębą i Kamilem Zięba (obaj
Horn), także trójka żeglarzy
Horny zdominowała klasę Opti-
mist UKS, wygrał Michał Jurek
przed Markiem Rospondem
i Sandikiem Zdrzenickim.

(PAN)

Młodzi krakowscy szpadziści
udanie wystartowali w tur-
nieju z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. W rozgrywanej
w Radlinie imprezie kilkoro
z nich znalazło się na po-
dium.

Na jego najwyższym stop-
niu stanął Michał Schab. Re-
prezentant Krakowskiego Klu-
bu Szermierzy wygrał rywali-
zację chłopców w roczniku
1993–94. Trzeci w tej kategorii
był jego klubowy kolega To-
masz Kruk, a w „8” znaleźli
się: 7. Felix Fraś (KKS) i 8. Filip
Dobrowolski (Zerwikaptur).
Medalowe pozycje krakowia-
nie zdobyli także w najmłod-
szym roczniku – 1995–96. W fi-
nale turnieju chłopców wal-
czył Mieszko Fraś, który prze-

grał tam z Sebastianem Maj-
gierem (Muszkieter Gliwice).
Trzecie lokaty zajęli Bartło-
miej Staszczak i Marcin Zioło,
6. był Ignacy Mielniczek (obaj
KKS). Wśród dziewcząt w tej
kategorii KKS również miał re-
prezentację w finale. Aleksan-
dra Zamachowska w ostatnim
pojedynku przegrała z Karoli-
ną Mrochem (Pałac Młodzieży
Katowice).

Najgorzej podwawelskim
szpadzistom poszło w najstar-
szej grupie (rocznik 1991–92).
W „8” znaleźli się tylko: 5. To-
biasz Harasimowicz i 8. Mar-
cin Lachowski. W gronie
dziewcząt najwyżej – 11. loka-
ta – sklasyfikowano Wiolę Tu-
łacz (wszyscy Zerwikaptur).

(ART)

Szpadziści na podium Memoriałowy
turniej
Klub Sportowy Korona był or-
ganizatorem II Memoriału
imienia Mariana Bocheńskie-
go, znanego działacza oraz
sędziego szachowego twórcy
i założyciela sekcji szachowej
w podgórskim klubie.

Turniej odbył się w gościn-
nych progach SP 26 wKrakowie,
z którą Korona ściśle współpra-
cuje. Imprezę otworzył prezes
Korony Jan Mostowik. W staw-
ce 25 zawodników triumfował
Jakub Pędzimaż z Rabki, który
wyprzedził Krzysztofa Karpałę
z MKS MOS Wieliczka. Szósty
był Jan Markiewicz z Korony,
a kolejne miejsca zajęli: Konrad
Wąsik (Korona) i Aleksandra
Witkowska (KSOS Kraków).

(PAN)

Po raz drugi rozegrany zostanie piknik żuż-
lowy z Wandą. W niedzielę na stadionie
przy ul. Odmogile coś dla siebie znajdą fani
czarnego sportu, jak i dobrej muzyki.

Poprzednio zawody żużlowe na Wandzie
rozegrano w sierpniu i był to wielki powrót tej
dyscypliny do Krakowa. Wówczas ścigali się
amatorzy, teraz zobaczyć będzie można profe-
sjonalnych zawodników. Wprawdzie impre-
za będzie treningiem punktowanym (tylko na ta-
ką formę rywalizacji stadion Wandy otrzymał
zezwolenie), ale emocji na pewno nie zabraknie.
Swój udział zapowiedzieli m.in. młodzi żużlowcy
Unii Tarnów oraz jeden z liderów I–ligowego
PSŻ Milion Team Poznań Adam Skórnicki. Ten
ostatni wystartował w finale tegorocznych Indy-
widualnych MP (zajął 12. miejsce).

Oprócz zmagań żużlowych przewidziano
pokazowy mecz żeńskich młodzieżowych dru-

żyn piłkarskich. Gwiazdą wieczoru będzie zaś
zespół Lombard, który po sportowych zmaga-
niach zagra koncert. Początek imprezy,
nad którą patronat sprawuje „Dziennik Pol-
ski”, w niedzielę o godz. 12 (turniej żużlowy
od 14). Wstęp wolny.

Lista startowa zawodów żużlowych
1. Adam Skórnicki (PSŻ Milion Team Poznań), 2. Łukasz Kaspe-
rek (Kolejarz Opole), 3. Karol Polak (GTŻ Grudziądz), 4. Łukasz
Kiełbasa (Unia Tarnów), 5. Tomasz Schmidt (Kolejarz Opole), 6.
Grzegorz Dzik (Lotos Gdańsk), 7. Maciej Ciesielski (Unia Tar-
nów), 8. Łukasz Loman (KSM Krosno), 9. Piotr Jędrzejkiewicz
(KSM Krosno), 10. Piotr Korbel (RKM Rybnik), 11. Krzysztof No-
wacki (KSM Krosno), 12. Kamil Zieliński (Unia Tarnów), 13.
Marcin Piekarski (Złomrex Włókniarz Częstochowa), 14. Sławo-
mir Pyszny (RKM Rybnik), 15. Szymon Kiełbasa (Unia Tarnów),
16. Mirosław Cierniak (Unia Tarnów).

(ART)

W niedzielę piknik żużlowy z Wandą

Sport i muzyka

Emocje żużlowe znów zagoszczą na torze Wandy FOT. ARTUR BOGACKI


