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Od wczoraj pi!karze Okocim-
skiego Brzesko przebywaj" na
sze#ciodniowym obozie w Woli
Chorzelowskiej ko!o Mielca.

Na zgrupowanie pojecha!o
22 zawodników, w tym pi"tka
przymierzanych do tej dru$yny
graczy. Jeden z nich to 28-letni
#rodkowy obro%ca Dawid Ku-
charski.Wprzesz!o#ciwyst&po-
wa! w Lechu Pozna% (zdoby!
z nim w 2009 roku Puchar Pol-
ski), Amice Wronki, szkockim
Heart of Midlothian FC, a ostat-
nio w Pogoni Szczecin. W pol-
skiej ekstraklasie zaliczy! 98
spotka%,wszkockiej14.Odpa'-
dziernika ubieg!ego roku,
porozwi"zaniu kontraktu z Po-
goni" Szczecin jest wolnym za-
wodnikiem.

Na obozie przebywa równie$
25-letni lewy obro%ca Mateusz
Niechcia!. TowychowanekWie-
czystej Kraków. Pó'niej gra!
w Hutniku Kraków, P!omieniu
Jerzmanowice,GKS-ieKatowice,
SandecjiNowyS"cz.Jesieni"by!
w kadrze Podbeskidzia Bielsko-

Bia!a. W jego barwach zalicza!
tylko spotkania w M!odej Ek-
straklasie.

Trzecimzesprawdzanychpi!-
karzy jest 21-letni napastnik
Bartosz Flis. To by!y zawodnik
Ruchu Chorzów i Arki Gdynia.
WWoliChorzelowskiejzpierw-
szoligowcem przebywaj" rów-
nie$ m!odzi gracze Dariusz Sos-
nowski oraz Maciej Gurgul.
Pierwszy z nich jest ju$ niemal
graczem Okocimskiego, drugi
ma okazj& przekona( do swoich
umiej&tno#ci.

W Brzesku liczono, $e kadra
zespo!u b&dzie zamkni&ta
przed obozem. Tak si& nie sta!o.
Wp!yw na to mia!y k!opoty pre-
zesaklubu,któryzosta!w!a#nie
skazany za wpuszczenie zbyt
du$ej liczby kibiców w meczu
pucharu Polski ze )l"skiem
Wroc!aw.

Podczaszgrupowania„Piwo-
sze”zagraj"ztrzecioligow"Stal"
Mielec oraz z Limanovi".
–Chcieli#myzmierzy(si&zprze-
ciwnikami z wy$szych lig, ale
mielizaj&teterminy–informuje
trener Krzysztof *&tocha.

Okocimskitestuje
AndrzejMizera

Wczoraj rano zespó! Termaliki
Bruk-Betuwyjecha!nadrugietej
zimy zgrupowanie. Tym razem
niecieczanieudalisi&doGutowa
Ma!ego,gdzieprzezdziewi&(ko-
lejnychdnib&d"przygotowywali
si& do rywalizacji w wiosennej
cz&#cisezonu.Wtrakciezgrupo-
wania „S!oniki” rozegraj" tak$e
dwameczekontrolne,wktórych
zmierz" si& z II-ligowym Zag!&-
biem Sosnowiec oraz z I-ligo-
wym*KS*ód'.

Nazgrupowaniewyjecha!o23
zawodników, zabrak!o w#ród
nichJakubaWróbla,którypozo-
sta!wdomu.–Wniedziel&Jakub
zg!osi! mi, $e ma wysok" go-
r"czk&,dlategowys!a!emgodole-
karza. W tej sytuacji nie by!o
sensu, by jecha! z nami na zgru-
powanieinara$a!innychzawod-
ników na ewentualne zara$enie
si&.Lepiejb&dzie,jakWróbelwy-

leczysi&wdomuido!"czydodru-
$yny,gdywrócimyzezgrupowa-
nia – przyzna! trener Termaliki
Bruk-BetuKazimierzMoskal.

Po blisko sze#ciomiesi&cznej
przerwiedozespo!upowróci!na-
tomiastJakubBiskup,dlaktórego
bardzo wa$ny b&dzie sam
wspólny pobyt z kolegami
na zgrupowaniu. – Ciesz& si&, $e
otrzyma!em zgod& na wyjazd
z dru$yn" na zgrupowanie, gdy$

nie mog!em si& ju$ doczeka(,
kiedyznówb&d&móg!trenowa(
z kolegami z zespo!u – przyzna!
Jakub Biskup. – W tej chwili ko-
lano mnie ju$ nie boli i jestem
przygotowany do zaj&(. Podczas
rehabilitacjimocnopracowa!em
w si!owni i na tyle wzmocni!em
mi&#niedwug!owyiczterog!owy,
$emog&trenowa(ju$zkolegami.
Nie wiem jeszcze, jak b&dzie wy-
gl"da!mójtreningzpi!kami,gdy$

wtrakcierehabilitacjibawi!emsi&
jedynie z pi!k". Na pocz"tku
napewnonieb&d&móg!wykony-
wa(wszystkich (wicze%,cho(by
dlatego,$ewg!owiemamjeszcze
pewn"blokad&.Mamjednakna-
dziej&,$ewtrakcietreningówpo-
wolib&d&zapomina!oprzebytej
kontuzji i trenowa! zcoraz wi&k-
sz" swobod" – oceni! pomocnik
TermalikiBruk-Betu.

Zgrupowanie w Gutowie Ma-
!ym b&dzie przedostatnim eta-
pemprzygotowa%dorundywio-
sennej.–Postaramysi&tenokres
wykorzysta( maksymalnie do-
brze.Mamcich"nadziej&,$euda
si&namcho(kilkatreningówod-
by( na boisku trawiastym,
wszystkojednakb&dziezale$a!o
odpogody,jakab&dzienamtowa-
rzyszy!a. B&dziemy mieli tak$e
dodyspozycjiboiskozesztuczn"
nawierzchni". Podczas obozu
chcemyskupi(si&przedewszyst-
kim na pracy nad taktyk". Do tej
pory, jak na warunki, w których
mo$emytrenowa(,bardzopozy-
tywnie oceniam post&p, jaki za-
wodnicy zrobili w operowaniu
pi!k". Wszystkie detale oraz
g!ówn" cz&#( pracy maj"cej
na celu jeszcze lepsze przygoto-
wanie pi!karskie zawodników
zrobimy ju$ podczas zgrupowa-
nia–stwierdzi!trener„S!oników”.

Niecieczanie popracuj!
w Gutowie nad taktyk!

bJakub Wróbel
zamiast na obóz
trafi! do lekarza

bJakubBiskup
pod!ugiejprzerwie
wróci!dodru"yny

PiotrPietras

Pora$kiszczypiornistówControl
ProcessuzlideremIligiGwardi"
Opole mo$na by!o si& spodzie-
wa(. Dla trenera Stanis!awa
Kubali – w perspektywie kolej-
nych spotka% – wa$ny by! jed-
nak styl.

Szkoleniowiec „Jaskó!ek”
móg! by( zadowolony z lepszej
grywobronieipostawybramka-
rzyGrzegorzaBarnasiaiDawida
Ciochonia. Jego podopiecznym
nie uda!o si&, niestety, unikn"(
prostych b!&dów. – Oddali#my
w ten sposób rywalom a$ 18 pi-
!ek, w tym 12 w pierwszej po!o-
wieitomia!odecyduj"cywp!yw

na wynik. Na 50 rzutów
na bramk& Gwardii a$ 13 by!o
niecelnych.Do#wiadczonyima-
j"cy wyrównany sk!ad zespó!
go#ciniemóg!tegoniewykorzy-
sta(. W ko%cówce odblokowa!
si&KamilCieniek,dobr"zmian&
da! m!ody Jakub Kowalik. Mecz
z Gwardi" pokaza! nam, jakie
mamynajwi&kszebraki.Nadich
wyeliminowaniemmusimyjesz-
czepopracow(–powiedzia!tre-
ner Stanis!aw Kubala.

ControlProcesspotejpora$ce
w ligowej tabeli zajmuje nadal
zagro$one spadkiem przed-
ostatnie miejsce. Szansy na ko-
lejne punkty b&dzie szuka! ju$
w sobot& w Kaliszu.

Zbyt wiele b"#dów
RomanKiero!ski

Wicelider tarnowskiej klasy
okr&gowej Polan+abnozamyka
swoj" kadr&.

Dru$yn& prowadzon" przez
Wac!awa Macioska wzmocnili
ju$ obro%ca Andrzej Wójcik
zeStaliMielec, pomocnikPawe!
Kordela z Tarnovii i bramkarz
Tomasz Pi&ta z Unii Tarnów.
Dozespo!umaprzyj#(te$Dawid
Nowak z Unii Tarnów. To m!o-
dzie$owiec graj"cy w obronie.
Do $abnie%skiej dru$yny trafi
jako rozliczenie za Kamila
Wróbla, który przeszed! do „Ja-
skó!ek”. TobratJakubagraj"cego
w Termalice Bruk-Becie.

Dzi# ma si& rozstrzygn"(, czy
Polan +abno wzmocni Arka-
diusz Wrzosek. To ofensywny
pomocnik z juniorów Termaliki
Bruk-Betu. – Zagra! w sparingu
z Radomy#lank" Radomy#l
Wielki, z którym zremisowali-
#my 3:3. Zrobi! dobre wra$enie
– informuje trener Maciosek.
Przyj#cieWrzoskamaby(ostat-
nim transferem zespo!u.

WrundziejesiennejbarwPo-
lanu nie b&dzie broni! Jakub
Wiatr. Bramkarz szuka klubu.
– Na jego pozycj& mamy Toma-
szaPi&t&–przekonujeMaciosek.

W pi"tek Polan w kolejnym
sparingu zagra z Lotnikiem
Kryspinów.

Polansi#wzmocni!
AndrzejMizera

Zespó! Westovii Tarnów awan-
sowa! do fina!u mistrzostw Pol-
ski U-16 w futsalu. Zespó! ten
zaj"! drugie miejsce wMa!opol-
sce, ust&puj"c o jeden punkt
dru$ynie Sprintera K!aj. W mi-
nion" sobot& Westovia poko-
na!a podczas turnieju w Krako-
wie AF Hased Tarnów 4:1 oraz
Sobek Kraków 4:1, uleg!a nato-
miast Sprinterowi 0:2. Druga
tarnowska dru$yna AF Hased
zgromadzi!a tylko trzy punkty
i nie zagra w finale w Mielcu.
Zespó! 18-latków AF Hased
tak$e zako%czy! rozgrywki
w eliminacjach.

Westovia
zagra omedal
Pawe"Panu#

Kraskaspodoba!si#Unii
Trener Unii Tarnów Tomasz Ki-
jowskijestbardzozaniepokojony
s!ab" skuteczno#ci" swoich za-
wodników w ofensywie. – Pod-
czas meczów kontrolnych nie
wykorzystujemy stuprocento-
wychsytuacji–podkre#laszkole-
niowiec„Jaskó!ek”.

Poodej#ciuzzespo!utarnow-
skiego trzech ofensywnych pi!-
karzy *ukasza Popieli, Jakuba
WróblaiPiotraDrozdowiczagra
„Jaskó!ek” w ataku nie wygl"da
ju$takdobrze,jaktoby!o wrun-
dzie jesiennej.

– W czterech meczach kon-
trolnych z Sandecj" Nowy S"cz,

HutnikiemNowaHuta,Dalinem
My#lenice i Popradem Muszyna
nie strzelili#my ani jednej
bramki. Mog& usprawiedliwi(
swoichgraczyjedyniezawyst&p
przeciwko Sandecji, w którym
zagrali#mywmocnoos!abionym
sk!adzie. W ka$dym z pozosta-
!ych sparingów, z dru$ynami
trzecioligowymi, wypracowali-
#my sobie po klika stuprocento-
wychokazjidozdobyciabramek,
jednak$adnejznichniepotrafi-
li#my wykorzysta( i to martwi
mnie najbardziej – przyznaje
szkoleniowiecUnii.

W meczach kontrolnych
z Dalinem, IV-ligow" Olimpi"
Wojnicz i Popradem w zespole

Unii testowany by! 19-letni na-
pastnikZniczaPruszkówDaniel
Kraska. – W pierwszym meczu
nie by! zbyt widoczny, w kolej-
nym,natlegraj"cejwczwartejli-
dze Olimpii, zaprezentowa! si&
z dobrej strony i strzeli! dwie
bramki. Z kolei w sparingu
z Popradem zagra! na boku po-
mocy i równie$ wypad! korzyst-
nie.Wsytuacjikadrowej,wjakiej
znajduje si& obecnie zespó!,
przyda!bysi&namtakipi!karzjak
Kraska. Jeste#my w kontakcie
z mened$erem tego zawodnika
i czekamy na jego odpowied'
–poinformowa!Kijowski.

Jutro zespó! „Jaskó!ek” zagra
w Rzeszowie z dru$yn" Stali.

PiotrPietras
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JakubWróbel(zprawej)zpowoduchorobyniewyjecha!naobóz

BIURO
RACHUNKOWE

Anna Bogusz

Tarnów, ul. Wodna 3/7,
tel. 14 656-25-30, 602-322-407

www.annabogusz.pl

REKLAMA 2200410/00

ksi!"ka przychodów i rozchodów
pe#na ksi$gowo%&, p#ace, ZUS
ksi$gowo%& wspólnot mieszkanio-
wych

REKLAMA 1974205/00

REKLAMA 1974175/00

REKLAMA 2200497/00

PODATKI, P!ACE, ZUS

ULGA NA Z!E D!UGI
Tarnów, ul. "w. Anny 4 

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

Ewa P!aczek


