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Sport

S P A R I N G  I V - L I G O W C Ó W .
Dunajec Zakliczyn – BKS Boch-
nia 1-4 (1-2). Bramki: Caba!a 35 –
Handzlik 20, Krokosz 24, 69, Ko-
menda 86.
Dunajec: Migda! – Kusiak, Falkowski, O"-
wi#cimski, Gwi$d$ – Ste%, Jarosz, Potok,
W!odarczyk - Czermak, Caba!a oraz Maciosek,
T. Kubik.
BKS: Pi&tek – Komenda, Gaw!owicz, Kas-
przyk, Rachwalski – Bajda, Buczek, Siwek,
Krokosz – Handzlik, Le"niak oraz Nowak,
Strach.

W spotkaniu, które rozegrane
zosta!o na bocznym boisku Du-
najca, obie dru"yny  nie mia!y
mo"liwo#ci w pe!ni zaprezen-
towania swojej aktualnej dys-
pozycji. Po opadach #niegu i
niskich temperaturach, p!yta
boiska by!a zmro"ona, a te
do#$ ci%"kie warunki skutecz-
nie przeszkadza!y pi!karzom
w ich boiskowych dokona-
niach. Mimo to sytuacji pod-
bramkowych nie brakowa!o, a
w takich warunkach znacznie
lepsz& skuteczno#ci& wykazali
si% czwartoligowcy z Bochni.

- Ko!cowy wynik tak do
ko!ca nie oddaje tego, co
dzia"o si# na boisku, gdy$
przez wi#ksz% cze&' mecz z
Boche!skim by" wyrównany.
Rywale przewy$szali nas lep-
szym wyszkoleniem technicz-
nym i bezlito&nie wykorzysty-
wali nasze b"#dy, po których
tracili&my bramki. Sam wynik
móg" wygl%da' o wiele lepiej
dla nas, lecz sytuacji sam na
sam nie wykorzystali Tomasz
Kubik, (ukasz Ste' i Dominik
Caba"a – podsumowa! graj&cy
trener Dunajca, Wac!aw Ma-
ciosek. Ponadto trzeba zazna-
czy$, "e zespó! z Zakliczyna
wyst&pi! w mocno uszczuplo-
nym sk!adzie, gdy" z ró"nych
przyczyn nie mogli bowiem
zagra$ Mateusz Ludwa, Dawid
Pietras, Pawe! Kubik, Micha!
Nadolnik, Przemys!aw Libera,
Micha! Pasek i Bartosz Mazgaj. 

W zespole boche'skim
cz%#ciowo wyja#ni!a si% spra-
wa pozyskania nowych zawod-
ników. Jak na razie z trójki
testowanych pi!karzy na pew-
no na wiosn% zespó! Boche'-
skiego reprezentowa$ b%d&
dwaj zawodnicy Hutnika Kra-
ków Andrzej Komenda i Ja-
ros!aw Siwek. Obaj pi!karze
zostali wypo"yczeni z krakow-
skiego klubu na najbli"sz& run-
d%. – W tym tygodniu zarz%d
klubu podejmie tak$e decyzj#
w sprawie Krzysztofa Krokosza
z zespo"u Novi/Rzezawianka
Rzezawa. Wszystko jednak na
to wskazuje, $e równie$ ten
zawodnik w rundzie wiosennej
zagra w naszej dru$ynie – in-
formuje kierownik dru"yny
boche'skiej, W!adys!aw Wój-
cik. 

W sobotnim sparingu tre-
ner Marcin Le#niak nie wy-
stawi! do gry narzekaj&cych
na lekkie urazy Kamila Ryn-
dycha, Sebastiana Serafina i
Mateusza Wi%ska, nie chc&c
ryzykowa$ pog!%bienia si% kon-
tuzji tych zawodników. Ponad-
to z ró"nych powodów nie mog-
li wyst&pi$ tak"e Mateusz
Kaczmarczyk, Mateusz Kru-
czek i bramkarza Mateusz
Data. 

W sobot% BKS ma w planie
rozegranie jeszcze jednego
meczu kontrolnego. Potencjal-
nym rywalem jest Dalin My#-
lenice, jednak rozegranie tego
sparingu uzale"nione b%dzie
od tego, czy planowo roz-
poczn& si% rozgrywki trzeciej
ligi, w której rywalizuje zespó!
z My#lenic.

(JB)

S P A R I N G  I V - L I G O W C Ó W .
Polan "abno – Olimpia Wojnicz
4-1 (2-1)
Bramki: Nagórza'ski 33, Wróbel 42, B. Ki-
jowski 52, Janik 75-karny – M. Janicki 20.
Polan: Kurpisz – Nagórza'ski, Krzaczek, Ja-
chym, Grabka – Liro, Motyka, M. Kijowski, Tr#-
dota – Daniel, Wróbel oraz B. Bro$ek, Wiatr,
Pytka, B. Kijowski, Janik, Mosio, Noga".
Olimpia: Stefa'ski – Krawczyk, Bodzioch,
M. Kubo' – Biernacki, (. Kusion, Nosek, M. Mi-
cha!ek, M. Janicki – Dzierwa, D. Bro$ek oraz
Zapa!a, Wi"niewski.

Mecz kontrolny, który rozegrany
zosta! na bocznym boisku Pola-
nu by! wyj&tkowo jednostron-
nym widowiskiem, w którym
zdecydowan& przewag% posiada!
zespó! z (abna. 

– Nie ukrywam, $e jeste&my
mocno rozczarowani sobotnim
sparingiem. Zespó" Olimpii wy-
bitnie nas bowiem zlekcewa$y"
przyje$d$aj%c w super rezer-
wowym sk"adzie. Rywalizacja
na boisku nie mia"a wi#c naj-
mniejszego sensu, gdy$ prze-
waga naszej dru$yny by"a bar-
dzo wyra)na. W sobotnim me-
czu z Olimpi% planowali&my
sprawdzi' postaw# naszych
bramkarzy, niestety okaza"o
si# to niemo$liwe, gdy$ rywale
nie zmusili nas do najmniej-
szego wysi"ku i praktycznie tyl-
ko kilka razy w trakcie meczu
go&cili na naszej po"owie. Za-
skoczyli nas w pierwszej
po"owie, gdy Mariusz Janicki
po indywidualnej akcji wyszed"
na czyst% pozycj# i wykorzysta"
sytuacj# sam na sam z naszym
bramkarzem. W dalszej cz#&ci
pojedynku gra niemal
wy"%cznie toczy"a si# ju$ na
po"owie Olimpii, która w dru-
giej ods"onie zupe"nie przesta"a
atakowa'. Maj%c bardzo du$%
przewag# nasi zawodnicy za-
miast my&le' o powa$nej grze,
po prostu bawili si# pi"k% na
boisku, st%d mimo ogromnej
przewagi tylko cztery strzelone
bramki – relacjonowa! kierow-
nik dru"yny Polanu Roman Ole-
ksy.

W zespole z (abna tym ra-
zem zabrak!o dwóch podstawo-
wych graczy Artura Wst%pnika
oraz kontuzjowanego Jakuba
Ho!dy. Po raz pierwszy w okre-
sie przygotowawczym na boisku
zaprezentowa! si% natomiast
bramkarz Jakub Wiatr.

Sparing z Polanem by! dla
zespo!u Olimpii ju" drugim
meczem kontrolnym, jaki woj-
niczanie rozegrali w sobot%.
Przed po!udniem podopieczni
Macieja Smagacza zmierzyli
si% bowiem z drugoligowym
Okocimskim Brzesko. – Zdaj#
sobie spraw#, $e przyje$d$aj%c
do *abna w mocno os"abionym
sk"adzie zawiedli&my oczeki-
wania kierownictwa Polanu.
Przyznam, $e przeliczyli&my
si# nieco z naszymi mo$liwo&-
ciami kadrowymi i st%d taka
sytuacja. Prawd% jest, $e po-
jedynek z Polanem mieli&my
zaplanowany du$o wcze&niej,
w ostatnich dniach z pro&b% o
rozegranie meczu kontrolnego
zwróci"o si# jednak do nas kie-
rownictwo Okocimskiego Brze-
sko, a takiej dru$ynie nie mog-
li&my przecie$ odmówi'. De-
cyduj%c si# na rozegranie po-
jedynku z „Piwoszami” mie-
li&my nadziej#, $e poradzimy
sobie kadrowo tak$e w meczu
z Polanem, sta"o si# jednak
inaczej za co bardzo przepra-
szam w imieniu naszej
dru$yny zespó" "abie'ski – po-
wiedzia! kierownik dru"yny
Olimpii Jaros!aw Grajewski.

(PIET)      

Bramki: Jamka 10, Ustjanow-
ski 53 – Grotek 87.
Tuchovia: Mleczko – Mas!o',
Niewola, Ró"ycki, L&dwik –
Stec, Ustjanowski, Czy", Jam-
ka – Giera!t, Stacho' oraz
Okaz, P. Ludwa, Wi#niowski,
Wantuch, Gut, Karwacki.
Wis!a: Wielb!&d – Nizio!, Kro-
kosz, Siodlarz – Sarara, Ta-
bor, Cygan, Ma#laniec, T. )li-
wa – Ko!odziej, *. )liwa oraz
Buczek, Cienki, Grotek, G.
Mikler, D. Mikler, Kielian.

Pojedynek rozegrany zos-
ta! na bocznym boisku Iskry
Tarnów. Zmro"ona murawa
utrudnia!a jednak pi!karzom
p!ynne rozgrywanie akcji. 

W takich warunkach le-
piej prezentowa!a si% graj&ca
o klas% wy"ej dru"yna Tu-
chovii, który zw!aszcza w
pierwszej po!owie domino-
wa!a na boisku. Efektem jej
przewagi do przerwy, by! jed-
nak tylko gol Krzysztofa
Jamki, a dogodnych okazji
nie wykorzystali *ukasz Gie-
ra!t i Jaros!aw Stacho'. W
drugiej cz%#ci meczu gra
by!a ju" nieco bardziej wy-
równana, lecz zawodników
obydwu ekip zawodzi"a sku-
teczno&'.

- Najwa$niejsze, $e po grze
w tak trudnych warunkach,
$aden z moich zawodników
nie nabawi" si# kontuzji –
stwierdzi! krótko trener Tu-
chovii, Leszek Kraczkiewicz.
W sobotnim sparingu w
dru"ynie z Tuchowa z pod-
stawowego sk!adu, ze wzgl%-
du na obowi&zki zawodowe,
nie mogli zagra$ Bart!omiej
Grzebie', Dawid (ydowski i
Robert Truchan. Ponadto z
powodu egzaminu zabrak!o
tak"e Mateusza Mi#taka, któ-
ry po testach w Rzemie#lniku
Pilzno, ostatecznie zdecydo-
wa! si% na dalsz& gr% w Tu-
chovii. Zespo!u nie wzmocni
natomiast Dominik Kubo',
który przez pewien okres tre-
nowa! ju" w Tuchowie. Za-
wodnik reprezentuj&cy w
ostatnim sezonie Iskr% *%ki
przyzna!, "e w obecnej chwili
nie ma mo"liwo#ci pogodze-

nia swojej pracy zawodowej,
z treningami i gr&  na pozio-
mie czwartej ligi.

Nowy szkoleniowiec
Wis!y Grobla, Mariusz
Krzywda po raz kolejny tes-

towa! pi!karza Nadwi#lanki
Nowe Brzesko Tomasza
Grotka. W meczu z Tuchovi&
dru"yna z Grobli wyst&pi!a
w nieco okrojonej kadrze,
gdy" z podstawowego sk!adu

z ró"nych wzgl%dów brako-
wa!o Jakuba Mikulskiego
(choroba), Mariusza Misy
(szko!a), Jaros!awa Krzyka
i Marka Budki (obaj kontuz-
je). (JB)

Powrót Mi!taka
SPARING IV-LIGOWCÓW. Tuchovia Tuchów – Wis!a Grobla 2-1 (1-0)

Mateusz L#dwik z Tuchovii (w $rodku) w powietrznej walce z napastnikami Wis!y: Paw!em
Ko!odziejem (z prawej) i %ukaszem &liw#. FOT. JAROS%AW BODUCH

Rezerwa
rywali

Forma Bruk-Betu zwy!kuje
SPARING II-LIGOWCÓW.
Bruk-Bet Nieciecza – Juven-
ta Starachowice 6-1 (3-1)
Bramki: Sza!'ga 15, 25, Pro-
kop 41-karny, Cios 51, Szczo-
czarz 65, Kot 82 – T. Wójcik
8.
Bruk-Bet: Baran – Kleinschmidt, Ja-
cek, Cios, Zontek – Fedoruk, Cygnar,
Prokop, Kwiek – Smó!ka, Sza!#ga oraz
Budka, Szczoczarz, Metz, Ogórek, Czar-
ny, A. Wójcik, Kot, Le"niowski.

Pojedynek z trzecioligow&
Juvent& Starachowice by!
dla niecieczan ostatni& gr&
kontroln& przed inauguracj&
rozgrywek rundy wiosennej
w drugiej lidze. 

Spotkanie rozegrano na
wyj&tkowo dobrze przygoto-
wanej p!ycie boiska w Stra-
sz%cinie z czego bardzo za-
dowolony by! szkoleniowiec
Bruk-Betu. 

– Na tydzie! przed inau-
guracj% rozgrywek ligowych
szukali&my w miar# dobrego

boiska trawiastego, na któ-
rym mo$na normalnie za -
gra' w pi"# no$n%. P"yta w
Strasz#cinie by"a w bardzo
dobrym stanie, pocz%tkowo
by"a mo$e troch# zmarzni#ta,
ale swobodnie mogli&my na
niej operowa' pi"k% i pro-
wadzi' sk"adne akcje ofen-
sywne. Przespali&my troszk#
pocz%tek meczu w defensy-
wie i rywale niespodziewanie
nas zaskoczyli strzelaj%c
gola. Pó)niej byli&my ju$ ze-
spo"em zdecydowanie lep-
szym i praktycznie wszystko
mieli&my pod kontrol%. Za -
dowolony jestem przede
wszystkim z postawy zespo"u
w ofensywie. Nasze akcje
by"y nie tylko "adne dla oka,
ale i skuteczne. Zawodnicy
bardzo dobrze rozgrywali
pi"k# i cz#sto dochodzili do
pozycji strzeleckich. Wiado-
mo, $e wszystkich akcji nie
da zako!czy' si# strzeleniem
gola, dlatego jestem bardzo

zadowolony, $e uda"o nam
si# strzeli' pó" tuzina bra-
mek. Mimo $e wynik tego
mo$e nie odzwierciedla, to
musz# podkre&li', $e trzecio-
ligowcy ze Starachowic byli
bardzo wymagaj%cym spa-
ringpartnerem i zmusili nas
do sporego wysi"ku z czego
te$ jestem zadowolony. Ge-
neralnie, na tydzie! przed
rozpocz#ciem rundy wiosen-
nej, uwa$am, $e zespó" jest
dobrze przygotowany do roz-
grywek ligowych. W czasie
okresu przygotowawczego
zrealizowali&my bowiem
wszystko to co mieli&my
wcze&niej zaplanowane, na-
tomiast forma dru$yny wy-
daje si# by' coraz wy$sza.
Mieli&my jeszcze w planie
gr# kontroln% z czwartoli-
gow% Olimpi% Wojnicz, ale
ostatecznie zrezygnowali&my
jednak z rozegrania tego me-
czu – stwierdzi! trener Bruk-
Betu Marcin Ja!ocha.

Z podstawowych graczy
Bruk-Betu w sobotnim spa-
ringu zabrak!o Piotra Tra-
farskiego, który powoli wraca
ju" do treningu i w naj-
bli"szym tygodniu powinien
ju" $wiczy$ coraz bardziej
intensywnie oraz kontuzjo -
wanych Waldemara
Dzier"anowskiego i Sebas -
tiana Rygu!y.  

W dru"ynie Bruk-Betu
now& postaci& jest masa"ys -
ta Dariusz Wola'ski, który
ma w swoim fachu bardzo
du"e do#wiadczenie. W prze-
sz!o#ci pracowa! m.in. w ze-
spole Górnika Zabrze. 

W najbli"szy weekend ze-
spó! z Niecieczy na inaugu-
racj% rundy wiosennej, w
meczu na drugoligowym
szczycie, zmierzy si% na
w!asnym boisku z zaj-
muj&cym drugie miejsce w
tabeli )witem Nowy Dwór
Mazowiecki.

(PIET)

Komenda i
Siwek w BKS


