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P R Z E B Ó J  W O L B R O M . Czasy
prosperity sportowej i finan-
sowej to ju! przesz"o#$. Dzi-
siaj II-ligowy klub walczy
o przetrwanie.

W Wolbromiu ju! w pierw-
szym sezonie pobytu w II li-
dze nie ukrywali, !e bud!et
Przeboju jest znacznie mniej-
szy od innych w ekip z Ma-
"opolski, ale rozs#dna poli-
tyka kadrowa i finansowa po-
zwala"a jako$ zwi#za% koniec
z ko&cem. W mie$cie zawsze
podkre$lano wr'cz wzorow#
wspó"prac' w trójk#cie klub–
sponsor strategiczny–miasto.
Nawet miasta powiatowe za-
chodniej Ma"opolski, któr#
reprezentuje, nie daj# na fut-
bol tyle, co maj#cy zaledwie
10 tys. mieszka&ców Wol-
brom (400 tys. z", plus
w czwartym kwartale radni
dorzucili klubowi 50 tys. z"
ekstra, a pod koniec grudnia
maj# doda% co$ jeszcze).

Jednak to wszystko oka-
zuje si' niewystarczaj#ce.
Prezes wolbromian, przy ka!-
dej okazji podkre$la, !e dru-
goligowe kluby dobijaj# wy-
sokie koszty, wynikaj#ce ze
sta"ych op"at odprowadza-
nych do PZPN. – Nasz klub
sta! si" jedn# w wielu ofiar
kryzysu gospodarczego
– przyznaje sternik wolbrom-
skiego klubu. – Spora cz"$%
drobnych i $rednich sponso-
rów zawiesi!a wsparcie, ale
liczymy, &e do nas wróc#, je-
$li przyjdzie dla nich koniun-
ktura. Przed sezonem, na
spotkaniu z dru&yn# i w!a-
dzami miasta, powiedzia!em
zawodnikom, &e b"d# mieli
miesi"czne opó'nienia w wy-
p!atach i tego si" trzyma!em.
Ch!opcy to zaakceptowali,
wi"c pasmo o$miu pora&ek
z rz"du, nie by!a wynikiem
jakiej$ z!ej woli zawodników.
Kiedy przegrali$my pechowo
kilka spotka(, nasze kolejne
pora&ki bra!y si" ze s!abszej
psychiki zawodników. Po-
trzebowali$my wygranej do
jej odbudowania. Byli$my ju&
na dnie tabeli, ale po dwóch
zwyci"stwach w meczach ro-
zegranych awansem z wiosny
otwieramy stref" spadkow#
i chyba nie jest tak 'le – do-
daje Andrzej Kondzio"ka.

Prezes nieustannie tnie
koszty. Latem zespó" po raz
pierwszy nie wyjecha" na
obóz. Oszcz'dno$ci poczy-
niono w sprz'cie. Klub sto-
suje nowatorskie rozwi#zania
techniczne, wykorzystuj#c
do nawadniania murawy z"o-
!a wód gruntowanych, !eby
tylko nie korzysta% z sieci,
bo to wszystko kosztuje. Ju!
przed rozpocz'ciem ligi pre-
zes zaproponowa" pi"karzom
pewne obni!ki wynagrodze&,
na które przystali. Jednak
i to okaza"o si' za ma"o. Po
jesieni sternik klubu raz jesz-
cze przeliczy" $rodki, na któ-
re mo!e liczy% w przysz"ym
sezonie i okaza"o si', !e zno-
wu trzeba si'gn#% do kiesze-
ni zawodników. To dlatego
z klubem ju! rozstali si'
Grzegorz Jurczyk, Marcin
Dudzi&ski, Damian Lickie-
wicz, a wypo!yczeni zostali
Norbert Górski z Krystianem
(elaznym. – Na dzisiaj nie
sta% nas na p!acenie zawod-
nikom, &yj#cym z futbolu po
4–5 tys. z!otych miesi"cznie.
Takie pensje w Przeboju to
ju& historia – podkre$la pre-
zes Kondzio"ka. – Dzisiaj sta%
nas na p!acenie stypendiów

w wysoko$ci 1,5 tys. z!. Mog"
dorzuci% 200–300 z! na do-
jazdy dla pi!karzy spoza Wol-
bromia, cho% ich liczba b"dzie
ograniczona i gwarantuj" im
op!acenie ubezpieczenia, co
jest bardzo istotne. Stawiamy
na m!odych zawodników,
z powiatu olkuskiego albo
z jego najbli&szej okolicy,
chc#cych si" promowa%.
O dziwo, takich nie brakuje.
Chcemy wychowa% kolejnych
Piotrków Tomasików, bo
przecie& ten wychowanek
krakowskiego Hutnika u nas
dojrza! pi!karsko zanim trafi!
do bytomskiej Polonii – do-
daje prezes Kondzio"ka.

W"a$nie rynek krakowski
penetruj# wolbromscy dzia-
"acze w poszukiwaniu zdolnej
m"odzie!y. Maj# ju! kandy-
datów do gry w Przeboju. Po-
kazali si' w meczach prze-
ciwko Okocimskiemu Brze-
sko (2–1) i Zag"'biu Sosno-
wiec (2–3), a przed Przebojem
jeszcze mecz z m"odzie!ow#
dru!yn# Ruchu Chorzów (11
grudnia). – Po nim trener
przedstawi mi kandydatów
do gry w Przeboju, a je$li
przyjm# oferowane warunki,
wprowadz" ich w nasze kli-
maty podczas spotkania
op!atkowego z w!adzami
miasta – zdradza prezes Kon-
dzio"ka.

W ci'ciu kosztów jest me-
toda. – Nigdy nie mieli$my
&adnych zaleg!o$ci wobec
ZUS i „skarbówki” i dopóki
jestem prezesem to do tego
nie dopuszcz" – zapewnia
Kondzio"ka. – Pod koniec
grudnia zwo!am nadzwyczaj-
ne walne zebranie stowarzy-
szenia, podczas którego w taj-
nym g!osowaniu poprosz" ze-
branych o kredyt zaufania
dla swojej polityki. Je$li go
otrzymam, dokonamy popra-
wek w statucie, by klub sta!
si" instytucj# po&ytku pub-
licznego, na któr# od stycznia
b"dzie mo&na przekaza% 1
procent z podatku. Zobaczy-
my, ilu mamy kibiców. Za-
mierzam powo!a% do &ycia
Klub Stu, który w wielu klu-
bach Ma!opolski przynosi do-
chody. To tylko niektóre po-
mys!y na pozyskanie pieni"-
dzy dla klubu. Nie mam tak
komfortowej sytuacji, jak
u innych drugoligowców,
&eby mie% bud&et tylko na
seniorów. Mój obejmuje ca-
!o$%, tak&e op!aty za klubowe
media – ko&czy prezes, li-
cz#c, !e w czerwcu dru!yna
zapewni sobie utrzymanie,
a sponsorzy b'd# bardziej
hojni.

JERZY ZABORSKI

W szale!stwie ci"cia
kosztów jest metoda

T U R N I E J  H A L O W Y . W rozegra-
nym w Ple#nej III halowym turnie-
ju pi"ki no!nej zwyci%!y" zespó"
Bruk–Betu Nieciecza, który w fina-
le po serii rzutów karnych pokona"
I–ligow& Sandecj% Nowy S&cz.

Sporo emocji dostarczy" kibicom
mecz fina"owy, w którym o zwy-
ci'stwie Bruk–Betu zadecydowa-
"y dopiero rzuty karne. Niecie-
czanie wykonywali je bezb"'dnie,
natomiast ich bramkarz Maciej
Budka obroni" strza"y Madrina
Piegzika i Piotra Chlipa"y. – W tur-
nieju spotka!y si" zespo!y z czo-
!ówki drugiej ligi oraz pierwszo-
ligowa Sandecja, mecze by!y wi"c
emocjonuj#ce i sta!y na wysokim
poziomie. My potraktowali$my
turniej troszk" w formie zabawy,
ale jak zawsze grali$my o zwy-
ci"stwo i uda!o nam si" wygra%
– stwierdzi" trener Bruk–Betu
Marcin Ja"ocha.

– W Ple$nej zagrali$my
w mocno os!abionym sk!adzie
wi"kszo$% zawodników z I–li-

gowej dru&yny przebywa ju&
bowiem na urlopach, ale i tak
zaszli$my a& do fina!u – cieszy"
si' opiekun Sandecji Marian
Tajdu$.

W czasie turnieju, w poszcze-
gólnych zespo"ach, nie pojawi"o
si' zbyt wielu nowych graczy.
W Okocimskim zagrali Pawe"
K'pa z BKS–u Bochnia i Tobiasz
Stok"osa ze Szreniawy Nowy
Wi$nicz, natomiast w bramce
Resovii wyst#pi" Piotr Towar-
nicki, by"y golkiper Kolejarza
Stró!e, ostatnio graj#cy w Con-
cordii Piotrków Trybunalski.

Najbardziej „gor#ce” by"y
spotkania z udzia"em zespo"u
Resovii. W pojedynkach z San-
decj# i Okocimskim na boisku
kilkakrotnie dochodzi"o bowiem
do bójek mi'dzy zawodnikami,
do tego stopnia, !e interwenio-
wa% musia"y s"u!by ochroniar-
skie.

Sandecja
Nowy S!cz – Bruk–Bet Nieciecza 7–4, Bruk–
Bet – Pogórze Ple"na 6–2, Sandecja – Pogórze

9–1. Wis#a Kraków (ME) – Okocimski
Brzesko 1–6, Resovia – Wis#a (ME) 5–2, Resovia
– Okocimski 2–3.

Sandecja – Resovia 5–3, Bruk–Bet
– Okocimski 1–1; karne 7–6. 
Pogórze – Wis#a (ME) 3–5; 
Resovia – Okocimski 4–3; 
Sandecja – Bruk–Bet 1–1; karne 3–4.

Najlepszym snajperem tur-
nieju zosta" Marcin Sza"'ga
z Bruk–Betu – 7 goli, najlepszym
bramkarzem wybrano Marka Ko-
zio"a z Sandecji, natomiast naj-
lepszym zawodnikiem turnieju
Dariusza Kantora z Resovii.

PIOTR PIETRAS

Ochroniarze na boisku

Zespó" Okocimskiego Brzesko je-
sienn# cz'$% sezonu zako&czy"
na szóstym miejscu w tabeli. To
wynik, którego przed rozpocz'-
ciem sezonu ma"o kto si' spo-
dziewa". „Piwosze” po 19. kolej-
kach spotka& maj# na koncie 34
punkty i do miejsca premiowa-
nego awansem do I ligi trac# za-
ledwie cztery „oczka”. Nadzwy-
czaj dobra postawa Okocimskiego
w rundzie jesiennej sprawi"a, !e
jeden z dwóch g"ównych sponso-
rów klubu Browar Okocim nale-
!#cy do grupy Carlsberg Polska,
z którym brzeski klub ma podpi-
san# umow' do 2011 roku, zade-
klarowa" przed"u!enie kontraktu
sponsorskiego na kolejne trzy
lata. Zarz#dowi firmy Carlsberg
Polska zale!y na zbudowaniu
w Brzesku mocnej i solidnej dru-
!yny, która w najbli!szym czasie
b'dzie mog"a zagra% na zapleczu
ekstraklasy. Drugi ze sponsorów
strategicznych klubu, Urz#d Mias-
ta w Brzesku tak!e deklaruje
d"ugoletni# wspó"prac' w zakre-
sie wspierania szeroko rozumia-
nej dzia"alno$ci klubu. Nie chodzi
tu tylko o wspieranie II–ligowej
dru!yny Okocimskiego, ale tak!e
o szeroko rozumian# wspó"prac'
z klubem szczególnie w zakresie
kszta"cenia i wychowania m"o-
dzie!y. W"adze miasta nie ukry-
waj#, !e chc# w Brzesku stworzy%
klub, który infrastrukturalnie
przygotowany b'dzie do gry w I li-
dze! Pierwszym krokiem do rea-
lizacji tego planu ma by% przej'cie
obiektów klubowych przez Urz#d
Miasta. – Tylko po przej"ciu ma-
j#tku klubu gmina otrzyma tytu!
prawny do prowadzenia w jego
ramach inwestycji. Mam tu na
my$li w szczególno$ci konieczno$%
modernizacji budynku przy daw-
nym basenie, zaprojektowanie
i wykonanie nowego dachu oraz
zabudowy poddasza. Kolejn# bar-
dzo wa&n# inwestycj# jest roz-
budowa i zadaszenie trybun od
strony po!udniowej – podkre$la
zast'pca burmistrza Brzeska Je-
rzy Tyrkiel.

W"adze klubu my$l# te! o bu-
dowie pe"nowymiarowego boiska
treningowego ze sztuczn# na-
wierzchni#, które mia"oby po-
wsta% po stronie pó"nocnej sta-
dionu, w miejscu gdzie teraz prze-

biega nieczynna bocznica kole-
jowa do „Browaru Okocim”. Wiele
jednak zale!y w tym wzgl'dzie
od w"adz browaru, które musz#
wyrazi% zgod' na przekazanie
klubowi cz'$ci wspomnianej bocz-
nicy.

– Wszystkie wspomniane in-
westycje przerastaj# mo&liwo$ci
finansowe klubu, niektóre prace
nale&y natomiast wykona% nie-
zw!ocznie. Przed rozpocz"ciem
ka&dego sezonu musimy bowiem
dokonywa% cudów, by spe!ni%
wszystkie wymogi licencyjne obo-
wi#zuj#ce w drugiej lidze. Nie
ukrywam wi"c zadowolenia z fak-
tu, &e koszt inwestycji budowla-
nych jakie zostan# wykonane na
obiekcie pokryje gmina – stwier-
dzi" prezes Okocimskiego Józef
Gawenda.

Z bardzo optymistycznych pla-
nów organizacyjno–finansowych
dotycz#cych brzeskiego klubu za-
dowoleni s# tak!e trener i pi"karze
Okocimskiego. – Praca w dobrej
atmosferze jest podstaw# do osi#-
gania pozytywnych wyników
sportowych. Uda!o si" nam zbu-

dowa% m!ody i mocny zespó!, mu-
simy jednak poprawi% jeszcze
styl gry – podkre$li" trener Oko-
cimskiego Krzysztof )'tocha.

Po zako&czeniu rundy jesien-
nej w meczach kontrolnych z Ko-
lejarzem Stró!e i Przebojem Wol-
brom w zespole „Piwoszy” testo-
wanych by"o siedmiu nowych gra-
czy: bramkarz Wis"oki D'bica
Bart"omiej Dydo, pomocnicy Ma-
teusz Borek z Górnika Mys"owice,
Kamil Lubi&ski z MKS–u D'bica,
Tomasz Grzesiak z Borku Kra-
ków, Marcin Trojanowski ze *l#s-
ka Wroc"aw (ME) i Pawe" K'pa
z BKS–u Bochnia oraz napastnik
Grzegorz Bierzy&ski ze Stali Mie-
lec ostatnio wyst'puj#cy w Starcie
Wola Mielecka. Na kolejnych tre-
ningach trener )'tocha sprawdza"
tak!e Tobiasza Stok"os' ze Szre-
niawy Nowy Wi$nicz, Macieja
Batko z Wis"y Kraków (ME)
i Krzysztofa Krokosza z zespo"u
Novi/Rzezawianka Rzezawa.
– Szukam przede wszystkim uzu-
pe!nie( na niektóre pozycje w ze-
spole. Szans" zatrudnienia w na-
szym klubie b"d# mieli tylko ci

gracze, którzy oka&# si" lepsi od
zawodników wyst"puj#cych ju&
w Okocimskim – stwierdzi" szko-
leniowiec „Piwoszy” dodaj#c –
Zespó! ju& teraz ma spore mo&li-
wo$ci i gdy w pe!ni je wykorzysta
to w czerwcu mo&emy sprawi%
jak#$ mi!# niespodziank".

„Piwosze” chc#c jak najlepiej
przygotowa% si' do rundy wio-
sennej pocz#tkowo planowali wy-
jazd na zgrupowanie do pobli-
skiego Borz'cina, jednak po do-
k"adnym rozpoznaniu terenu
zmienili plany. – Mieli$my uwagi
do bazy noclegowej, dlatego zde-
cydowali$my &e obóz zorganizu-
jemy w czasie ferii zimowych na
obiektach w Brzesku. Zawodnicy
b"d# mieli stworzone bardzo dobre
warunki do pracy tak, by efekt
szkoleniowy zgrupowania by! jak
najlepszy. Staramy si" bardzo
rozs#dnie gospodarowa% $rodka-
mi finansowymi, dlatego nie wy-
sy!amy dru&yny na zgrupowanie
ani na Cypr, ani w &adne inne
miejsce – stwierdzi" prezes Ga-
wenda.

PIOTR PIETRAS

W Brzesku my#l$ o awansie
OKOCIMSKI. Carlsberg Polska zadeklarowa# przed#u$enie umowy sponsorskiej 
z II-ligowym klubem do 2014 roku

Napastnik Okocimskiego 'ukasz Popiela (w bia"ej koszulce) w pierwszej cz%#ci sezonu by"
najlepszym snajperem w dru!ynie, zdoby" siedem goli. FOT. MACIEJ PYTKA

Fragment
meczu
Okocimski
Brzesko
(czarne
stroje)
– Resovia.
FOT. PAWE!
TOPOLSKI

– Nie sta! nas 
na p"acenie
zawodnikom
#yj$cym z futbolu
po 4–5 tys. z"otych
miesi%cznie. Takie
pensje w Przeboju
to ju# historia 

– MÓWI PREZES 
ANDRZEJ KONDZIO!KA


