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Andrzej Mizera

Od wczoraj piłkarze Okocimskiego Brzesko przebywają na
sześciodniowym obozie w Woli
Chorzelowskiej koło Mielca.
Na zgrupowanie pojechało
22 zawodników, w tym piątka
przymierzanych do tej drużyny
graczy. Jeden z nich to 28-letni
środkowy obrońca Dawid Kucharski.Wprzeszłościwystępował w Lechu Poznań (zdobył
z nim w 2009 roku Puchar Polski), Amice Wronki, szkockim
Heart of Midlothian FC, aostatnio w Pogoni Szczecin. W polskiej ekstraklasie zaliczył 98
spotkań,wszkockiej14.Odpaździernika ubiegłego roku,
porozwiązaniukontraktu z Pogonią Szczecin jest wolnym zawodnikiem.
Na obozie przebywa również
25-letni lewy obrońca Mateusz
Niechciał. TowychowanekWieczystej Kraków. Później grał
w Hutniku Kraków, Płomieniu
Jerzmanowice,GKS-ieKatowice,
SandecjiNowySącz.Jesieniąbył
w kadrze Podbeskidzia Bielsko-

Biała. W jego barwach zaliczał
tylko spotkania w Młodej Ekstraklasie.
Trzecimzesprawdzanychpiłkarzy jest 21-letni napastnik
Bartosz Flis. To były zawodnik
Ruchu Chorzów i Arki Gdynia.
WWoliChorzelowskiejzpierwszoligowcem przebywają również młodzi gracze Dariusz Sosnowski oraz Maciej Gurgul.
Pierwszy z nich jest już niemal
graczem Okocimskiego, drugi
ma okazję przekonać do swoich
umiejętności.
W Brzesku liczono, że kadra
zespołu będzie zamknięta
przed obozem. Tak się nie stało.
Wpływ na to miały kłopoty prezesaklubu,któryzostałwłaśnie
skazany za wpuszczenie zbyt
dużej liczby kibiców w meczu
pucharu Polski ze Śląskiem
Wrocław.
Podczaszgrupowania„Piwosze”zagrająztrzecioligowąStalą
Mielec oraz z Limanovią.
–Chcieliśmyzmierzyćsięzprzeciwnikami z wyższych lig, ale
mielizajęteterminy–informuje
trener Krzysztof Łętocha.

Zbyt wiele błędów
Roman Kieroński

PorażkiszczypiornistówControl
ProcessuzlideremIligiGwardią
Opole można było się spodziewać. Dla trenera Stanisława
Kubali – w perspektywie kolejnych spotkań – ważny był jednak styl.
Szkoleniowiec „Jaskółek”
mógł być zadowolony z lepszej
grywobronieipostawybramkarzyGrzegorzaBarnasiaiDawida
Ciochonia. Jego podopiecznym
nie udało się, niestety, uniknąć
prostych błędów. – Oddaliśmy
w ten sposób rywalom aż 18 piłek, w tym 12 w pierwszej połowieitomiałodecydującywpływ

na wynik. Na 50 rzutów
na bramkę Gwardii aż 13 było
niecelnych.Doświadczonyimający wyrównany skład zespół
gościniemógłtegoniewykorzystać. W końcówce odblokował
sięKamilCieniek,dobrązmianę
dał młody Jakub Kowalik. Mecz
z Gwardią pokazał nam, jakie
mamynajwiększebraki.Nadich
wyeliminowaniemmusimyjeszczepopracowć–powiedziałtrener Stanisław Kubala.
ControlProcesspotejporażce
w ligowej tabeli zajmuje nadal
zagrożone spadkiem przedostatnie miejsce. Szansy na kolejne punkty będzie szukał już
w sobotę w Kaliszu.

Polan się wzmocnił
Wicelider tarnowskiej klasy
okręgowej PolanŻabnozamyka
swoją kadrę.
Drużynę prowadzoną przez
Wacława Macioska wzmocnili
już obrońca Andrzej Wójcik
zeStaliMielec, pomocnikPaweł
Kordela z Tarnovii i bramkarz
Tomasz Pięta z Unii Tarnów.
DozespołumaprzyjśćteżDawid
Nowak z Unii Tarnów. To młodzieżowiec grający w obronie.
Do żabnieńskiej drużyny trafi
jako rozliczenie za Kamila
Wróbla, który przeszedł do „Jaskółek”. TobratJakubagrającego
w Termalice Bruk-Becie.

Dziś ma się rozstrzygnąć, czy
Polan Żabno wzmocni Arkadiusz Wrzosek. To ofensywny
pomocnik z juniorów Termaliki
Bruk-Betu. – Zagrał w sparingu
z Radomyślanką Radomyśl
Wielki, z którym zremisowaliśmy 3:3. Zrobił dobre wrażenie
– informuje trener Maciosek.
PrzyjścieWrzoskamabyćostatnim transferem zespołu.
WrundziejesiennejbarwPolanu nie będzie bronił Jakub
Wiatr. Bramkarz szuka klubu.
– Na jego pozycję mamy TomaszaPiętę–przekonujeMaciosek.
W piątek Polan w kolejnym
sparingu zagra z Lotnikiem
Kryspinów.
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Ewa Płaczek

PODATKI, PŁACE, ZUS

ULGA NA ZŁE DŁUGI
Tarnów, ul. św. Anny 4

tel.: 601 537 293
www.omega-tarnow.pl

Niecieczanie popracują
w Gutowie nad taktyką

nie mogłem się już doczekać,
kiedyznówbędęmógłtrenować
z kolegami z zespołu – przyznał
Jakub Biskup. – W tej chwili kolano mnie już nie boli i jestem
przygotowany do zajęć. Podczas
rehabilitacjimocnopracowałem
w siłowni i na tyle wzmocniłem
mięśniedwugłowyiczterogłowy,
żemogętrenowaćjużzkolegami.
Nie wiem jeszcze,jak będzie wyglądałmójtreningzpiłkami,gdyż

wtrakcierehabilitacjibawiłemsię
jedynie z piłką. Na początku
napewnoniebędęmógłwykonywaćwszystkich ćwiczeń,choćby
dlatego,żewgłowiemamjeszcze
pewnąblokadę.Mamjednaknadzieję,żewtrakcietreningówpowolibędęzapominałoprzebytej
kontuzjiitrenowałzcorazwiększą swobodą – ocenił pomocnik
TermalikiBruk-Betu.
Zgrupowanie wGutowie Małym będzie przedostatnim etapemprzygotowańdorundywiosennej.–Postaramysiętenokres
wykorzystać maksymalnie dobrze.Mamcichąnadzieję,żeuda
sięnamchoćkilkatreningówodbyć na boisku trawiastym,
wszystkojednakbędziezależało
odpogody,jakabędzienamtowarzyszyła. Będziemy mieli także
dodyspozycjiboiskozesztuczną
nawierzchnią. Podczas obozu
chcemyskupićsięprzedewszystkim na pracy nad taktyką. Do tej
pory, jak na warunki, w których
możemytrenować,bardzopozytywnie oceniam postęp, jaki zawodnicy zrobili w operowaniu
piłką. Wszystkie detale oraz
główną część pracy mającej
na celu jeszcze lepsze przygotowanie piłkarskie zawodników
zrobimy już podczas zgrupowania–stwierdziłtrener„Słoników”.

KraskaspodobałsięUnii

Westovia
zagra o medal

b Jakub Wróbel
zamiast na obóz
trafił do lekarza
b JakubBiskup
podługiejprzerwie
wróciłdodrużyny
Piotr Pietras

Wczoraj rano zespół Termaliki
Bruk-Betuwyjechałnadrugietej
zimy zgrupowanie. Tym razem
niecieczanieudalisiędoGutowa
Małego,gdzieprzezdziewięćkolejnychdnibędąprzygotowywali
się do rywalizacji w wiosennej
częścisezonu.Wtrakciezgrupowania „Słoniki” rozegrają także
dwameczekontrolne,wktórych
zmierzą się z II-ligowym Zagłębiem Sosnowiec oraz z I-ligowymŁKSŁódź.
Nazgrupowaniewyjechało23
zawodników, zabrakło wśród
nichJakubaWróbla,którypozostałwdomu.–WniedzielęJakub
zgłosił mi, że ma wysoką gorączkę,dlategowysłałemgodolekarza. W tej sytuacji nie było
sensu, by jechał z nami na zgrupowanieinarażałinnychzawodników na ewentualne zarażenie
się.Lepiejbędzie,jakWróbelwy-
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Okocimski testuje

SPORT 17

JakubWróbel (z prawej) z powodu choroby nie wyjechał na obóz

leczysięwdomuidołączydodrużyny,gdywrócimyzezgrupowania – przyznał trener Termaliki
Bruk-BetuKazimierzMoskal.
Po blisko sześciomiesięcznej
przerwiedozespołupowróciłnatomiastJakubBiskup,dlaktórego
bardzo ważny będzie sam
wspólny pobyt z kolegami
na zgrupowaniu. – Cieszę się, że
otrzymałem zgodę na wyjazd
zdrużyną na zgrupowanie, gdyż

Trener Unii Tarnów Tomasz Kijowskijestbardzozaniepokojony
słabą skutecznością swoich zawodników w ofensywie. – Podczas meczów kontrolnych nie
wykorzystujemy stuprocentowychsytuacji–podkreślaszkoleniowiec„Jaskółek”.
Poodejściuzzespołutarnowskiego trzech ofensywnych piłkarzy Łukasza Popieli, Jakuba
WróblaiPiotraDrozdowiczagra
„Jaskółek” w ataku nie wygląda
jużtakdobrze,jaktobyło wrundziejesiennej.
– W czterech meczach kontrolnych z Sandecją Nowy Sącz,

HutnikiemNowaHuta,Dalinem
Myślenice i Popradem Muszyna
nie strzeliliśmy ani jednej
bramki. Mogę usprawiedliwić
swoichgraczyjedyniezawystęp
przeciwko Sandecji, w którym
zagraliśmywmocnoosłabionym
składzie. W każdym z pozostałych sparingów, z drużynami
trzecioligowymi, wypracowaliśmy sobie po klika stuprocentowychokazjidozdobyciabramek,
jednakżadnejznichniepotrafiliśmy wykorzystać i to martwi
mnie najbardziej – przyznaje
szkoleniowiecUnii.
W meczach kontrolnych
z Dalinem, IV-ligową Olimpią
Wojnicz i Popradem w zespole

REKLAMA

REKLAMA

Piotr Pietras

2200410/00

BIURO
RACHUNKOWE
Anna Bogusz
książka przychodów i rozchodów
pełna księgowość, płace, ZUS
księgowość wspólnot mieszkaniowych
Tarnów, ul. Wodna 3/7,

tel. 14 656-25-30, 602-322-407
www.annabogusz.pl
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Unii testowany był 19-letni napastnikZniczaPruszkówDaniel
Kraska. – W pierwszym meczu
nie był zbyt widoczny, w kolejnym,natlegrającejwczwartejlidze Olimpii, zaprezentował się
z dobrej strony i strzelił dwie
bramki. Z kolei w sparingu
z Popradem zagrał na boku pomocy i również wypadł korzystnie.Wsytuacjikadrowej,wjakiej
znajduje się obecnie zespół,
przydałbysięnamtakipiłkarzjak
Kraska. Jesteśmy w kontakcie
z menedżerem tego zawodnika
i czekamy na jego odpowiedź
–poinformowałKijowski.
Jutro zespół „Jaskółek” zagra
w Rzeszowie z drużyną Stali.

Paweł Panuś

Zespół Westovii Tarnów awansowałdofinałumistrzostwPolski U-16 w futsalu. Zespół ten
zajął drugie miejsce wMałopolsce, ustępując o jeden punkt
drużynie Sprintera Kłaj. W minioną sobotę Westovia pokonała podczas turnieju w Krakowie AF Hased Tarnów 4:1 oraz
Sobek Kraków 4:1, uległa natomiast Sprinterowi 0:2. Druga
tarnowska drużyna AF Hased
zgromadziła tylko trzy punkty
i nie zagra w finale w Mielcu.
Zespół 18-latków AF Hased
także zakończył rozgrywki
w eliminacjach.
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