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S P A R I N G  I I I - L I G O W -
C Ó W .  Olimpia Wojnicz – Unia
Tarnów 0-3 (0-0)

Saratowicz 73, 76, 81.
Olimpia: Zapa!a – Morys, Góral, Malisz, Fry"
– B. Janicki, Krauze, Pazdo!, Barwacz – Pa-
chota, Kurzawski oraz Stefa#ski, M. Janicki,
Duda, D. Kusion, $. Kusion, Krawczyk, M. Mi-
cha!ek.

Lisak – Miko!ajczyk, Bartkowski, $apu-
szek, Pawlak – Radli#ski, Kazik, Rodak, Witek
– Drozdowicz, Saratowicz oraz Jamróg, Oji-
rogbe, W%grzyn, Marciniec, Kucharzyk.

Oba zespo!y po raz kolejny
zmierzy!y si" ze sob# w me-
czu kontrolnym, tym razem
spotkanie to zosta!o zorgani-
zowane „za pi"$ dwunasta”.
„Jaskó!ki” w sobot" mia!y si"
bowiem zmierzy$ z IV-ligow-
cem z Podkarpacia Partyzan-
tem Targowiska, natomiast
wojniczanie z V-ligow# Bar-
ciczank# Barcice. Boczne boi-
sko Unii, na którym tarno-
wianie mieli gra$ z powodu
warunków atmosferycznych
nie nadawa!o si" jednak do
u%ytku i sparing z Partyzan-
tem zosta! odwo!any. Z kolei
bardzo niepowa%nie pod-
chodz#ce do sprawy kierow-
nictwo dru%yny z Barcic
w ostatniej chwili odmówi!o
przyjazdu na mecz kontrolny.
– Mo!e i lepiej si" sta#o, !e
znów zagrali$my z Olimpi%
Wojnicz. Spotkanie rozgry-
wali$my bowiem na bocznym
boisku Iskry Tarnów, które
ju! wcze$niej szefowie klubu
z Wojnicza zarezerwowali na
sparing. P#yta boiska jak na
obecne warunki by#a w nie-

mal idealnym stanie, sparing
by# wi"c bardzo udany –
stwierdzi! trener Unii Marcin
Manelski.

W pierwszej ods!onie gra
by!a bardzo wyrównana i %ad-
na z dru%yn nie osi#gn"!a
znacz#cej przewagi. Po zmia-
nie stron coraz cz"&ciej do
g!osu zacz"li dochodzi$ tar-
nowianie, którzy stwarzali
spore zagro%enie pod bramk#
Olimpii. Znakomicie spisywa!
si" wtedy jednak bramkarz
zespo!u z Wojnicza Pawe! Ste-
fa'ski, który kilkakrotnie ra-
towa! swój zespó! od utraty
bramek w beznadziejnych sy-
tuacjach. W ko'cówce meczu
skapitulowa! jednak trzykrot-
nie po strza!ach Piotra Sara-
towicza.

W porównaniu do spotka'
obu dru%yn z ubieg!ego tygo-
dnia rozegranych w Wojniczu,
tym razem zespó! Olimpii za-
prezentowa! si" zdecydowanie
lepiej i przez d!ugi okres czasu
by! równorz"dnym rywalem
dla III-ligowej Unii.
W dru%ynie z Wojnicza tym
razem nie zagrali Jaros!aw
Ulas i Bart!omiej Gle', któ-
rych zatrzyma!y obowi#zki
na uczelni. Po dwóch tygo-
dniach przerwy w treningach
spowodowanej udzia!em
w obozie studenckim na bo-
isku zaprezentowa! si" nato-
miast Mariusz Janicki.

W kolejnym meczu kon-
trolnym zespó! Olimpii zmie-
rzy si" w sobot" z Polanem
(abno.

(PIET)

S P A R I N G  I V - L I G O W -
C Ó W .  Wolania Wola Rz!-
dzi"ska – Polan #abno 3-2 (2-0)

P. Bro&ek 16, Jasiak 41-karny, M.
Pó!koszek 69 – Wróbel 53, 82.
Wolania: Mikrut – Malec, Goli#ski, Gro#ski,
Tadel – Dr'g, P!uciennik, P. Bro&ek, Ada-
mowski – Jasiak, G'sior oraz Budzy#ski,
Kaim, Roik, Czarnik, M. Pó!koszek, Zych.

B. Bro&ek – Grabka, Janik, Krzaczek, M.
Kijowski – Liro, A. Wst%pnik, Motyka, Mosio
– Daniel, Ho!da oraz Kurpisz, Pytka, Tr%dota,
Kurzawski, Wróbel, B. Kijowski.

W spotkaniu, które rozegrano
na znakomicie przygotowa-
nym, bocznym boisku Iskry
Tarnów minimalnie lepszy
okaza! si" IV-ligowiec z Woli
Rz"dzi'skiej. Tym razem ze-
spó! Wolanii nie zagra! ju%
tak dobrze jak w poprzednich
meczach kontrolnych. –
Z przykro$ci% musz" stwier-
dzi&, !e nasza gra nie mog#a
nikomu zaimponowa&. Nasze
akcje prowadzone by#y w bar-
dzo wolnym, !eby nie powie-
dzie& $lamazarnym tempie,
natomiast zawodnicy s#abo
zaprezentowali si" pod wzgl"-
dem fizycznym. Najwyra'niej
zespó# wpad# w jaki$ „do#ek”,
dlatego musz" teraz dok#adnie
przeanalizowa& co jest tego
przyczyn% i postara& si" jak
najszybciej zmieni& ten stan
rzeczy – stwierdzi! trener Wo-
lanii Roman Ciocho'.

W zespole z Woli Rz"dzi'-
skiej tym razem zabrak!o kon-
tuzjowanego Miros!awa Ko-

zio!a oraz Paw!a Koniecznego,
który w ostatnim czasie ma
sporo problemów ze zdrowiem
i by$ mo%e dopiero za tydzie'
zacznie trenowa$ razem z ze-
spo!em.

W kolejnym meczu kon-
trolnym, w &rod" zespó! Wo-
lanii zmierzy si" z liderem
tarnowskiej klasy okr"gowej,
Iskr# Tarnów.

Zespó! Polanu do rywali-
zacji z Wolani# przyst#pi!
w niemal najsilniejszym
sk!adzie, zabrak!o bowiem je-
dynie chorego Seweryna Na-
górza'skiego, który ma pro-
blemy z zatokami i aktualnie
przyjmuje antybiotyki. – Ro-
zegrali$my naprawd" dobry
mecz i sprawili$my jednej
z czo#owych dru!yn wyst"-
puj%cych w IV lidze ma#opol-
skiej sporo problemów – pod-
kre&li! kierownik dru%yny Po-
lanu Roman Oleksy.

W dru%ynie z (abna za-
prezentowa! si" Bart!omiej
Kijowski, który wraca do Po-
lanu po pó!rocznym wy-
po%yczeniu do LKS-u Mogi-
lany. – W trakcie okresu przy-
gotowawczego Bartek treno-
wa# w Olimpii Wojnicz, nie
znalaz# tam jednak uznania
w oczach trenera Macieja
Smagacza, dlatego wróci# do
naszej dru!yny, z któr% b"dzie
si" przygotowywa# do rundy
wiosennej – poinformowa!
Oleksy.
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Trzy trafienia
Saratowicza

S P A R I N G  I V - L I G O W -
C Ó W .  Szreniawa Nowy Wi$-
nicz – Macierz Lipnica Murowa-
na 14-3 (9-0)

Kiwacki 3-karny, 7, 11, 17, Garze! 21,
Dziadzio 25, 33, Dzie#ski 29, 56, 86, Tarasek
43, Nawrot 69, 74, Calik 76 – T. Motak 54, 57,
P. Plewa 78.

Brzezia#ski – Fary#ski, Garze!, Pa-
sionek, Jag!a – Pietras, Tabak, Dziadzio,
Tarasek – Kiwacki, Dzie#ski oraz Gaw'd, Fielek,
Rucha!owski, Stok!osa, S. Goryczko, Buras,
Calik, Nawrot.

Serafin – Heród, Cierniak, Sys!o, Two-
rzyd!o – T. Motak, Kulas, Bodurka, Urba#ski –
K. Przyby!ko, Fortuna oraz Ciura, W. Przyby!ko,
Macha!, P. Plewa.

Jeden z g!ównych faworytów
tegorocznych rozgrywek w IV
lidze ma!opolskiej, zespó! Szre-
niawy Nowy Wi&nicz w kolej-

nym meczu kontrolnym zde-
klasowa! lidera boche'skiej
klasy A. Pojedynek, który ro-
zegrany zosta! na boisku Hut-
nika Kraków pokrytym
sztuczn# nawierzchni# by!
wyj#tkowo jednostronny i nie
dostarczy! %adnych emocji. Ze-
spó! z Nowego Wi&nicza, w któ-
rym tym razem zabrak!o To-
masza Madonia, Krzysztofa Mi-
chalca, lecz#cego uraz r"ki Mi-
cha!a Suchana, maj#cego moc-
no st!uczon# nog" Piotra Obie-
raka oraz Marcina Motaka
i Bart!omieja Sowi'skiego, któ-
rzy uczestniczyli w turnieju
pi!karskim pracowników s!u%b
mundurowych praktycznie ca!y
czas rozgrywa! pi!k" na
po!owie Macierzy. Jedynie na
pocz#tku drugiej ods!ony, gdy

w zespole Szreniawy na boisku
pojawili si" zmiennicy, dru%yna
z Lipnicy Murowanej mia!a
swoje pi"$ minut.

W zespole z Nowego Wi&-
nicza po raz pierwszy po
d!ugiej przerwie spowodowanej
kontuzj# kolana w bramce za-
prezentowa! si" Krzysztof
Gaw#d. W drugiej po!owie go&-
cinnie zagra! natomiast napast-
nik Hutnika Kraków Micha!
Nawrot, który najprawdopo-
dobniej trafi do II-ligowego ze-
spo!u Okocimskiego Brzesko.
Pewnym anga%u w Nowym
Wi&niczu mo%e by$ ju% nato-
miast obro'ca Hutnika Arka-
diusz Garze!. 

Po sobotnim sparingu szan-
s" gry w zespole Szreniawy
straci! z kolei testowany od

pewnego czasu wychowanek
Wis!y Kraków Kamil Calik. 

Dru%yna Macierzy, której
trenerem jest... zawodnik Szre-
niawy Szczepan Goryczko wy-
st#pi!a w mocno os!abionym
sk!adzie, z ro%nych powodów
zabrak!o bowiem Marcina Mo-
taka, Paw!a Motaka, Bart!omieja
Struga!y, Krzysztofa Kuca,
Krzysztofa Liszki oraz maj#cego
z!aman# r"k" Szczepana Plewy.
– Mamy bardzo m#od% dru!yn",
która uczy si" pi#karskiego rze-
mios#a. Przed rund% rewan!ow%
nie stawiamy sobie przed sob%
!adnych konkretnych celów,
najwa!niejsza jest bowiem bu-
dowa mocnej dru!yny na ko-
lejne lata – podkre&li! szkole-
niowiec Macierzy.
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Garze! zostaje, Calik odchodzi

P. Fija! 52, 70, Le"niowski 79.
Palej – Czerwi#ski, Policht, Cegli#ski,

Wawryka – Rupa, Jag!a, Wojcieszy#ski, Pyciak
– Skorupski, Ogar oraz Libera, Wyga", Kisiel,
Szymonik, Kozie!, Kostecki, Matras, Popiela,
Piotrowicz, Pachota.

Baran – Ogórek, Czarny, Jacek, Zontek
– Kot, Prokop, Cygnar, Wójcik – P. Fija!, Fedoruk
oraz Budka, Rygu!a, Kleinschmidt, Le"niowski,
Metz, D. Krupa.

Spotkanie dwóch drugoligowców
z regionu tarnowskiego roze-
grane zosta!o na boisku Hutnika
Kraków pokrytym sztuczn# na-
wierzchni#. Po bardzo wyrów-
nanej pierwszej po!owie, w której
znakomitej sytuacji do zdobycia
gola nie wykorzysta!m.in. Maciej
Kisiel w drugiej ods!onie bardzo
dobrze zagrali niecieczenie.
Prawdziw# ozdob# sobotniego
sparingu by!a akcja Bruk-Betu,
po której Piotr Fija! zdoby! pierw-
szego gola. Wcze&niej pi!k" mi"-
dzy sob# rozegrali Pawe! Cygnar
i Artur Prokop, po czym drugi
z nich znalaz! si" na czystej po-
zycji, zagra! pi!k" na „d!ugi”
s!upek natomiast Fija! dope!ni!
ju% tylko formalno&ci. Spotkanie
do&$ pechowo zako'czy!o si"
dla obro'cy Bruk-Betu Micha!a
Czarnego, który w pierwszej
ods!onie dozna! urazu mi"&nia
czterog!owego i po przerwie nie
pojawi! si" ju% na boisku. – Jes-
tem bardzo zadowolony
z postawy dru!yny w sobotnim
meczu, cho& nie ukrywam, !e
po ro!nych perypetiach zdrowot-
nych naszych graczy w czasie
okresu przygotowawczego do-
piero teraz widz", !e wszystko
wróci#o na w#a$ciwe tory. Prze-
ciwko Okocimskiemu nie zagra#o
dzisiaj kilku podstawowych gra-
czy, którzy leczyli lekkie urazy.
Nie chcia#em jeszcze ryzykowa&
ich gry, gdy! zdecydowanie
wa!niejsze jest, by byli w pe#ni
gotowi do wyst"pów na boisku
w meczach ligowych. Z ca#% pew-
no$ci% mog" jednak powiedzie&,
!e gdyby sobotni mecz z Oko-
cimskim mia# wa!n% stawk" to
na pewno poza Waldemarem
Dzier!anowskim i Piotrem Tra-
farskim, którzy b"d% gotowi do
gry za kilka dni, pozostali za-
wodnicy to znaczy Jan Cios,

Marcin Sza#"ga, Pawe# Smó#ka
czy (ukasz Szczoczarz na pewno
zagraliby – przyzna! trener
Bruk-Betu Marcin Ja!ocha.

W zespole Okocimskiego po
raz kolejny zaprezentowa! si"
by!y gracz Hutnika Kraków Pa-
we! Pyciak, który podpisa! ju%
z brzeskim klubem pó!toraroczny
kontrakt. W sobotnim pojedynku
z Bruk-Betem w dru%ynie „Pi-
woszy” mia! tak%e wyst#pi$ inny
by!y zawodnik Hutnika Rafa! Gil.
– Byli$my ju! po rozmowach
z Rafa#em Gilem, który wyrazi#
zgod" na gr" w naszej dru!ynie
na warunkach jakie wspólnie
uzgodnili$my. Dlatego w sobot"
przyjecha#em do Krakowa z go-
towym kontraktem, który zawod-
nik mia# tylko podpisa&. Niestety
tu! przed meczem otrzyma#em
wiadomo$& od Gila, !e jego wy-

st"py w naszej dru!ynie s% ju!
nieaktualne, gdy! przechodzi on
do zespo#u Sandecji Nowy S%cz
– wyja&ni! prezes Okocimskiego
Józef Gawenda. 

Niewykluczone, %e w naj-
bli%szych dniach nowym zawod-
nikiem Okocimskiego zostanie
kolejny z by!ych graczy Hutnika
Kraków Micha! Nawrot, który
w sobot" zagra! go&cinnie w IV-
ligowym zespole Szreniawy
Nowy Wi&nicz.  

W sobotnim pojedynku w ze-
spole „Piwoszy” zabrak!o cho-
rego Piotra Darmochwa!a oraz
nadal b"d#cego w trakcie reha-
bilitacji po operacji kolana Ja-
ros!awa Krzaka. Ponadto Woj-
ciech Wojcieszy'ski i Damian
Szymonik wyszli na boisko nie-
mal wprost z !ó%ka po przebytej
grypie. (PIET)

Niepowa!ne podej"cie
Rafa#a Gila
S PA R I N G  I I - L I G O W C Ó W . Okocimski Brzesko – Bruk-Bet Nieciecza
0-3 (0-0)

Zespó% Bruk-Betu (w niebieskich koszulkach) w meczu z Okocimskim zaprezentowa% si!
z bardzo dobrej strony. FOT. TOMASZ PIETRAS

SELECT
sponsorem
„Piwoszy”

Kierownictwo brzeskiego klu-
bu podpisa!o trzyletni" umo-
w# z firm" SELECT, która zos-
ta!a sponsorem technicznym
Okocimskiego. W ramach za-
wartej umowy SELECT za po-
$rednictwem firmy BERT-
SPORT zaopatrywa% b#dzie
docelowo wszystkie dru&yny
brzeskiego klubu w sprz#t
sportowy taki jak koszulki,
dresy, torby sportowy, obu-
wie, pi!ki.

(PIET)        


