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S P A R I N G  I V - L I G O W -
C Ó W .  Tuchovia Tuchów –
Bia!a Lubaszowa 6-2 (4-1)

Giera!t 10, 13, Kubo" 35, Okaz 42 – kar-
ny, Jamka 63, Stec 76 – Kita 44, Nalepka 70.
Tuchovia: #ydowski – B. Grzebie", Niewola,
Ró$ycki, L%dwik – Stec, Ustjanowski, Ku-
bo", Mi&tak – Okaz, Giera!t oraz Michalik,
B. Ogiela, Jamka.
Bia!a: Hydyka – G. Dydyk, Cudek, Bajgro-
wicz – Kita, S. Dydyk, M. Bajorek, Szczerba
– K. Ogiela, Bielan, D. Dydyk oraz Siwak,
Nalepka.

W pierwszym meczu kontro-
lnym w okresie przygotowaw-
czym przed rund! wiosenn!
zespó" Tuchovii wysoko po-
kona" wyst#puj!c! w klasie
A Bia"! Lubaszowa. – Rywale
mimo, !e graj" trzy klasy ni!ej
ni! mój zespó# zagrali z nie-
samowit" ambicj" i wol" wal-
ki. Jestem te! bardzo zado-
wolony z postawy swoich za-
wodników, którzy po serii
ci$!kich treningów potrafili
si$ zmobilizowa% i zaprezen-
towali si$ z dobrej strony –
stwierdzi" trener Tuchovii Le-
szek Kraczkiewicz. 

W zespole z Tuchowa tes-
towany by" pomocnik Iskry
$#ki Dominik Kubo%. Go&cin-
nie wyst!pi" te' bramkarz

Skrzyszovii S"awomir Micha-
lik. – Wszystko na to wskazuje,
!e Kubo& zagra w rundzie
wiosennej w naszej dru!ynie.
W najbli!szych dniach ma do-
j'% do rozmów zawodnika z
kierownictwem klubu i je!eli
tylko obie strony dojd" do po-
rozumienia to jego transfer
do Tuchovii zostanie sfinali-
zowany – poinformowa" kie-
rownik dru'yny tuchowskiej
Dariusz Mo(dzierz.

W sobotnim meczu kon-
trolnym w Tuchovii zabrak"o
m.in. Mateusza Orlika, którzy
na razie nie wznowi" zaj#).
Po dwóch tygodniach trenin-
gów z zespo"em Tuchovii
po'egna" si# natomiast Marcin
Kucharzyk, który zmieni" zda-
nie i w rundzie wiosennej na-
dal chce wyst#powa) w III-li-
gowej Unii Tarnów.

Nast#pny sparing Tuchovia
rozegra w sobot#, a jej rywa-
lem b#dzie zespó" Ci#'kowian-
ki Ci#'kowice.

W dru'ynie z Lubaszowej
testowany by" pomocnik Alfy
Siedliska Krzysztof Kita. Za-
wodnik ten tu' przed przerw!
wpisa" si# na list# strzelców,
ponadto zostawi" po sobie bar-
dzo dobre wra'enie. (PIET)

S P A R I N G  I V - L I G O W -
C Ó W .  Wolania Wola Rz"dzi#-
ska – Glinik Gorlice 2-2 (0-1)

Jasiak 69, Kozio! 78 – Ward'ga 28,
Gadzina 53.
Wolania: Budzy"ski – Kaim, Goli"ski, Osuch,
Tadel – Roik, Adamowski, Kozio!, Czarnik –
Jasiak, G%sior oraz Mikrut, Malec, Tarczo",
P!uciennik, Zych.

Na zako%czenie zgrupowania
w Dukli zespól Wolanii rozeg-
ra" mecz kontrolny z III-ligo-

wym Glinikiem Gorlice. – Mu-
sz$ przyzna%, !e nasz zespó#
bardzo korzystnie zaprezento-
wa# si$ na tle trzecioligowców.
Gorliczanie obie bramki strze-
lili nam z kontry, w drugiej
po#owie byli'my jednak zde-
cydowanie lepsi od rywali i to
my dyktowali'my wtedy wa-
runki na boisku. Mieli'my kil-
ka okazji na przechylenie szali
zwyci$stwa na swoj" stron$,
jednak bardzo dobrych okazji

do strzelenia bramek nie wy-
korzystali mi$dzy innymi Woj-
ciech Roik oraz Marcin G"sior,
który pos#a# pi#k$ tu! obok pus-
tej bramki – poinformowa" tre-
ner Wolanii Roman Ciocho%.

Z podstawowych graczy tym
razem w Wolanii zabrak"o
$ukasza Dr!ga, który ze wzgl#-
du na obowi!zki zawodowe nie
uczestniczy" w zgrupowaniu
oraz Piotra Bro'ka, który z po-
wodów rodzinnych wyjecha"

ze Dukli dzie% przed meczem
z gorliczanami. W sparingu
z Glinikiem nie zagra" jeszcze
tak'e Pawe" Konieczny, który
po wyleczeniu urazu stawu
skokowego na razie trenuje
tylko indywidualnie, bez pi"ki. 

Kolejny mecz kontrolny
pi"karze Wolanii rozegraj!
w sobot# na boisku w Lubzinie
gdzie ich rywalem b#dzie ze-
spó" B"#kitnych Ropczyce.

(PIET)

Stawili opór gorliczanom

Kucharzyk jednak w Unii

Metz 10, Gle" 25 – samobójcza, Ry-
gu!a 40, Smó!ka 61, Szczoczarz 71, 75, P. Fija!
85.
Bruk-Bet: Budka – Ogórek, Jacek, Cios, Wój-
cik – Kot, Cygnar, Metz, Le&niowski – Rygu!a,
Trafarski oraz Baran, D. Krupa, Kleinsch-
midt, Czarny, Zontek, Sza!'ga, Prokop, P. Fi-
ja!, Fedoruk, Szczoczarz, Smó!ka.
Olimpia: Stefa"ski – Morys, Gle", Kijowski –
B. Janicki, Krauze, Ulas, Malisz, M. Janicki –
Duda, Kurzawski oraz P. Micha!ek, Go!%b,
Góral, Nosek, Pachota, Bodzioch, M. Mi-
cha!ek.

W spotkaniu rozegranym na
boisku w My&lenicach lider II
ligi nie mia" najmniejszych pro-
blemów z pokonaniem graj!cej
dwie klasy ni'ej Olimpii Woj-
nicz. – Po trzech tygodniach
ci$!kiej pracy celowo zagrali'-
my ze s#abszym rywalem.
Chcia#em, by zawodnicy przede
wszystkim du!o pobiegali, w
czasie meczu %wiczyli'my tak!e
ró!ne warianty akcji ofensyw-
nych, sparing spe#ni# wi$c moje
oczekiwania – podkre&li" trener
Bruk-Betu Marcin Ja"ocha do-
daj!c – Cieszy mnie to, !e strze-
lili'my a! siedem bramek, nie
trac"c przy tym ani jednej. Po
trzech tygodniach ci$!kiej pra-
cy zespó# bardzo dobrze zapre-
zentowa# si$ tak!e pod wzgl$-
dem fizycznym. By# to nasz
trzeci sparing rozegrany na
boisku pokrytym sztuczn" na-
wierzchni", to !e mogli'my za-
gra% w normalnych warunkach
te! by#o bardzo wa!ne, ca#y
czas trenujemy bowiem w hali,
b"d( w terenie, na 'niegu.

W zespole z Niecieczy po
raz kolejny zaprezentowali si#
dwaj nowi gracze obro%ca Jan
Cios graj!cy ostatnio w San-
decji Nowy S!cz i napastnik
Piotr Trafarski (Olimpia
Elbl!g). Przypomnijmy, 'e obaj
ci pi"karze w rundzie wiosennej

b#d! zawodnikami Bruk-Betu.
W zespole lidera II ligi nie wy-
st!pi" jeszcze Waldemar
Dzier'anowski, który po wyle-
czeniu urazu mi#&nia

dwug"owego powoli wraca do
pe"ni si". – Waldek od pewnego
czasu trenuje ju! indywidual-
nie, natomiast od bie!"cego ty-
godnia rozpocznie zaj$cia z

dru!yn" – poinformowa" szko-
leniowiec Bruk-Betu.

Najbli'szy mecz kontrolny
niecieczanie rozegraj! w so-
bot# z Kmit! Zabierzów, nato-
miast od 13 lutego wyjad! na
zgrupowanie do My&lenic.

W zespole IV-ligowego be-
niaminka z Wojnicza zapre-
zentowali si# czterej nowi gra-
cze: by"y zawodnik Polanu *ab-
no, ostatnio graj!cy w zespole
LKS-u Mogilany, Bart"omiej Ki-
jowski, dwaj zawodnicy Bruk-
Betu Nieciecza Krzysztof Krau-
ze i Dawid Kurzawski oraz by"y
napastnik Okocimskiego Brze-
sko, w rundzie jesiennej wy-
st#puj!cy w Olimpii Pisarzowa,
Pawe" Pachota. – ca#a czwórka
na razie przechodzi testy w na-
szej dru!ynie. W pojedynku z
Bruk-Betem !aden z wymie-
nionych zawodników nie rzuci#
nas jednak swoj" gr" na kola-
na. B$dziemy si$ przygl"dali
wspomnianym zawodnikom w
kolejnych meczach kontrolnych
i wtedy podejmiemy decyzj$,
którzy z nich ewentualnie zo-
stan" w naszej dru!ynie na
rund$ wiosenn" – stwierdzi"
kierownik dru'yny Olimpii Ja-
ros"aw Grajewski.

W czasie przerwy zimowej
z zespo"em Olimpii po'egnali
si# Tomasz Juszczyk i Tomasz
Barczak. W meczu kontrolnym
z Bruk-Betem zabrak"o nato-
miast m.in. kontuzjowanych
Dariusza Barwacza i Szymona
Pazdo"a, b#d!cego na studniów-
ce Kacpra Zapa"y oraz Karola
Krawczyka, który wyjecha" na
delegacj#.

Najbli'sze mecze kontrolne
zespó" Olimpii rozegra w so-
bot# i niedziel#. Rywalami woj-
niczan b#d! wtedy odpowied-
nio Okocimski Brzesko i Wis"a
Szczucin. (PIET) 

S P A R I N G  I I - L I G O W -
C Ó W .  Okocimski Brzesko –
Kolejarz Stró$e 3-0 (1-0)

Pyciak 41, Skorupski 48, Policht 55.
Okocimski: Palej – Sowa, Policht, Cegli"ski,
Zaremski – Rupa, Darmochwa!, Kozie!, Py-
ciak – Ogar, Popiela oraz Libera, Wyga&,
Wawryka, Szymonik, Jag!a, Wojcieszy"ski,
Matras, Skorupski, Kisiel, Kostecki, Bieniek,
Pachota.

Brzeszczanie w sobot# mieli
rozegra) dwa mecze kontrolne
z Kolejarzem Stró'e i Spart!
Kazimierza Wielka, oba na bo-
isku Hutnika Kraków pokry-
tym sztuczn! nawierzchni!.
Niestety pracownicy krakow-
skiego klubu po ostatnim sro-

gim ataku zimy nie zdo"ali na
czas przygotowa) boiska do
gry i zespó" Okocimskiego mu-
sia" nieco zmieni) palny spa-
ringów. Ostatecznie „Piwosze”
rozegrali tylko jeden mecz kon-
trolny, w którym na boisku
Cracovii zmierzyli si# z II-li-
gowym Kolejarzem Stró'e.
W pojedynku tym zawodnikom
obu dru'yn gr# od pocz!tku
gr# utrudnia"a cienka warstwa
lodu pokrywaj!ca sztuczn! na-
wierzchnie boiska. W pierwszej
ods"onie zdecydowanie lepiej
na trudnej nawierzchni czuli
si# zawodnicy ze Stró', którzy
posiadali inicjatyw#. Wraz
z up"ywem czasu brzeszczanie

grali jednak coraz lepiej i co
najwa'niejsze skuteczniej ni'
rywale i zas"u'enie wygrali.

W dru'ynie Okocimskiego
testowani byli dwaj nowi gracze:
pomocnik Hutnika Kraków Pa-
we" Pyciak i obro%ca Hetmana
Zamo&) Kamil Sowa. – Pierwszy
z wymienionych zaprezentowa#
si$ z bardzo dobrej strony, nie
tylko strzeli# dla naszej dru!yny
pierwszego gola, ale by# tak!e
bardzo aktywny na boisku.
Z kolei wyst$p Kamila Sowy
nie wypad# najlepiej i wszystko
na to wskazuje, !e zrezygnuje-
my z us#ug tego gracza – poin-
formowa" wiceprezes Okocim-
skiego Les"aw Ko"odziej.

Po raz kolejny w dru'ynie
Okocimskiego zaprezentowa"
si# tak'e Mateusz Zaremski,
który wcze&niej na kilka dnu
musia" wyjecha) z Brzeska
w powodów osobistych. Zarem-
ski, który ostatnio wyst#powa"
w zespole Zdroju Ciechocinek
b#dzie jeszcze testowany w ko-
lejnych meczach sparingowych
i dopiero wtedy zapadn! de-
cyzje personalne zwi!zane
z jego osob!.

Najbli'szy mecz kontrolny
„Piwosze” rozegraj! w &rod#
w podkrakowskich Skotnikach,
gdzie zmierz! si# z zespo"em
Wis"y Kraków wyst#puj!cym
w M"odej Ekstraklasie. (PIET)

Dobry wyst!p Pyciaka

!wiczyli ofensyw"
S PA R I N G  I I - L I G O W C Ó W .  Bruk-Bet Nieciecza – Olimpia Wojnicz 7-0 (3-0)

S P A R I N G  I V - L I G O W -
C Ó W .  Szreniawa Nowy Wi%-
nicz – Moravia Morawica 5-1 (4-0)

Mado" 6, 30, Pietras 28, Tarasek
37, Kiwacki 65 – Chlebowski 86.
Szreniawa: Brzezia"ski – Jag!a, Mado", Pa-
sionek, Rucha!owski – Pietras, S. Goryczko,
Tabak, Tarasek – Kiwacki, Dzie"ski oraz
Morawiec, Michalec, Sowi"ski, Nowak, Bu-
ras, Stok!osa, Fary"ski, Suchan.

Pierwszy sparing w okresie
przygotowawczym przed
rund! wiosenn! zespó" Szre-
niawy rozegra" na bardzo
dobrze przygotowanej p"ycie
boiska w Nowym Wi&niczu.
W pierwszej po"owie przewaga
gospodarzy nie podlega"a 'ad-
nej dyskusji, po zmianie stron
gra nieco si# wyrówna"a
i w ko%cówce spotkania zespó"
z Morawicy wyst#puj!cy w kie-
leckiej klasie okr#gowej strzeli"
nawet honorow! bramk#. 

W zespole Szreniawy, który
w rundzie wiosennej zamierza
powalczy) o awans do III ligi,
zaprezentowa"o si# pi#ciu
by"ych graczy Hutnika Kra-
ków: Rafa" Brzezia%ski, Se-
bastian Jag"a, Marcin Pasio-
nek, Rafa" Tabak i Micha" Su-
chan. – Ca#a pi"tka zaprezen-
towa#a si$ na boisku z bardzo
dobrej strony. Wszyscy po-
twierdzili, !e s" zawodnikami
wysokiej klasy i na pewno

b$d" sporym wzmocnieniem
naszej dru!yny. Wspomniana
pi"tka zawodników roz-
wi"za#a ju! swoje kontrakty
z Hutnikiem Kraków, pi#karze
s" ju! tak!e po rozmowach
z kierownictwem naszego klu-
bu i w najbli!szych powinni
zosta% potwierdzeni do gry
w Szreniawie. Na razie brakuje
nam jedynie dokumentów
z krakowskiego klubu, gdy te
dotr" do nas b$dziemy mogli
zarejestrowa% wspomnian"
pi"tk$ do naszej dru!yny –
powiedzia" kierownik dru'yny
Szreniawy Antoni Dziok.

W sobotnim sparingu w ze-
spole z Nowego Wi&nicza za-
brak"o m.in. bramkarza
Krzysztofa Gaw!da, który
przechodzi rehabilitacj# po
operacji kolana, maj!cego pro-
blemy ze &ci#gnem Achillesa
Marcina Motaka oraz chorych
Jacka Kupca i Artura Fielka. 

Wszystko na to wskazuje,
'e w rundzie wiosennej kibice
w zespole Szreniawy nie zo-
bacz! ju' bramkarzy S"awo-
mira Lipi%skiego, który wy-
jecha" do pracy do Anglii oraz
kontuzjowanego Krzysztofa
Szuby. 

Najbli'szy mecz kontrolny
wi&niczanie rozegraj! w sobot#
z III-ligow! Uni! Tarnów.

(PIET)

Pi!ciu graczy z Hutnika

W akcji nowy obro#ca Bruk-Betu Jan Cios. FOT. MACIEJ PYTKA


