
Zespó! Bruk-Betu Nieciecza
rozpocz"! rywalizacj# w run-
dzie wiosennej od pora$ki
w Rzeszowie. Podopieczni Mar-
cina Ja!ochy w sobotnim meczu
z Resovi" zostawili na boisku
sporo zdrowia, ich akcje ofen-
sywne mog!y si# podoba%, za-
brak!o w nich jednak skutecz-
no&ci pod bramk" rywali. – Je-
dynym z czego ciesz! si! po
meczu jest to, "e wreszcie po
dwóch tygodniach oczekiwania
uda#o si! nam rozpocz$% ry-
walizacj! w rundzie wiosennej.
Nie ukrywam, "e do Rzeszowa
przyjechali&my po punkty
i przyznam, "e mimo pora"ki
nie mog! mie% pretensji do swo-
ich zawodników, gdy" zagrali
z wielkim zaanga"owaniem.
Zabrak#o nam jednak tego co
w pi#ce no"nej jest najwa"nie-
jsze, czyli strzelonych bramek.
Sytuacji ku temu mieli&my co
najmniej kilka ju" w pierwszej
po#owie i jestem pewny, "e gdy-
by&my wykorzystali cho% jedn$
z nich to mecz u#o"y#by si! zu-
pe#nie inaczej. Tymczasem po
jednej g#upiej stracie w &rodku
pola rywale wyprowadzili
kontr! i strzelili zwyci!sk$
bramk!, która ca#kowicie za-
ciemnia obraz wydarze' na
boisku – stwierdzi! trener Bruk-
Betu Marcin Ja!ocha.

Wspomniana przez szkole-
niowca niecieczan strata pi!ki
w &rodkowej strefie boiska wy-
nika!a jednak z nieprzepiso-
wego ataku rywali na pomoc-
nika Bruk-Betu Paw!a Cygnara.
– Bramk! stracili&my po ewi-
dentnym b#!dzie pana s!dziego,
który nie podyktowa# dla naszej
dru"yny rzutu wolnego, mimo,
"e dwukrotnie by#em faulowa-
ny na &rodku boiska. Wtedy
w#a&nie rzeszowianie wypro-
wadzili kontr!, z której zdobyli
zwyci!skiego gola. Wiedzieli&-
my, "e mecz nie b!dzie dla nas
spacerkiem, byli&my przygo-
towani na tward$ walk! przez
pe#ne 90 minut gry, wiedzie-
li&my bowiem, "e zespo#y pro-
wadzone przez trenera Mi-
ros#awa Hajdo prezentuj$ taki
styl gry. Po pora"ce w inaugu-
racyjnym meczu rundy wio-

sennej pozosta# nam wielki nie-
dosyt, nie za#amujemy si! jed-
nak i zapewniam, "e do pozos-
ta#ych czternastu spotka' po-
dejdziemy z du"ym zaan-
ga"owaniem walcz$c w nich
o zwyci!stwa – podkre&li! po-
mocnik Bruk-Betu Pawe! Cyg-
nar.

Niezbyt zadowolony z pracy
s#dziego by! tak$e debiutuj"cy
w oficjalnym meczu w zespole
Bruk-Betu, 34-letni obro'ca
Jan Cios. – W pierwszej po#owie
s!dzia pokaza# mi "ó#t$ kartk!
za faul, który wcale nie by# ja-
ki& niebezpieczny ani z#o&liwy.
Uwa"am, "e arbiter ukara#
mnie zbyt pochopnie przez co
w drugiej po#owie musia#em
gra% bardzo ostro"nie, by nie

narazi% si! na drug$ "ó#t$
i w konsekwencji czerwon$
kartk! – stwierdzi! obro'ca
Bruk-Betu.

Jedn" z ciekawszych postaci
w zespole Bruk-Betu by! inny
debiutant, 22-letni David Kwiek,
który doskonale operowa! pi!k"
na lewym skrzydle, natomiast
w ko'cówce meczu po bardzo
mocnym uderzeniu z rzutu wol-
nego, bliski by! doprowadzenia
do remisu. – Rzeczywi&cie od-
da#em wtedy bardzo mocny
strza#, bramkarz Resovii jaki-
m& cudem zdo#a# jednak spa-
rowa% pi#k!. By# to dla nas
trudny mecz, gdy" rywale grali
bardzo twardo. Szkoda tylko,
"e s!dzia pozwala# na tak ostr$
gr!, cz!sto nie reaguj$c na

faule pope#niane przez rzeszo-
wian. Sam to odczu#em na
w#asnych nogach – stwierdzi!
pomocnik Bruk-Betu David
Kwiek.

Po jednym z takich fauli,
podczas interwencji poza po-
lem karnym, kontuzji kolana
dozna! bramkarz zespo!u z Nie-
cieczy Norbert Baran. – Nie
jest to dla nas dobra wiado-
mo&%, gdy" kontuzja naszego
bramkarza wygl$da na po-
wa"n$ i wszystko na to wska-
zuje, "e Norberta Barana cze-
kaj$ teraz co najmniej dwa -
trzy tygodnie przerwy w grze
– poinformowa! nieco zmart-
wiony tym faktem szkolenio-
wiec Bruk-Betu.
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Sport

S P A R I N G  I V - L I G O W C Ó W .
Olimpia Wojnicz – D!brovia
D!browa Tarnowska 1-2 (0-2)

Kurzawski 60 – A. Nowak 20, Romanowski
43.
Olimpia: Stefa!ski – Malisz, Gle!, Góral – B.
Janicki, Krauze, Kurzawski, Barwacz, M. Janicki
– Ulas, Pachota oraz Zapa"a, D. Kusion, Pazdo",
Duda, Morys.

P"aneta – J. Cielczyk, M. Bia"as, Trzpit,
Kaba"a – Chwa"ek, Romanowski, Rzepka, Si#ka"a,
Pacura – A. Nowak oraz Fry$.

Zamiast pojedynku ligowego w
Mogilanach zespó! Olimpii ro-
zegra! kolejny mecz kontrolny,
w którym zmierzy! si# z V-li-
gow" D"brovi". Wojniczanie wy-
st"pili jedynie bez kontuzjowa-
nego Marka Micha!ka, b#d"cego
po przebytej grypie Karola
Krawczyka oraz przebywaj"ce-
go na urlopie Sebastiana Noska,
a mimo to spisali si# bardzo
s!abo. – Beznadziejnie zagrali&-
my, szczególnie w pierwszej
po#owie meczu, gdy niemal
wszyscy nasi zawodnicy prefe-
rowali styl gry „na chodzonego”.
Nic dobrego z tego nie wynikn!#o,
gdy" graj$cy z niesamowit$ am-
bicj$ zespó# D$brovii wyra(nie
nas wtedy przewy"sza#. Efektem
przewagi jak$ d$browianie wy-
pracowali sobie na boisku by#y
dwie strzelone przez nich bram-
ki. Zdecydowanie lepiej zagra-
li&my po przerwie. Prowadzone
przez nas akcje ofensywne
mog#y si! wtedy podoba%, bra-
kowa#o w nich jednak skutecz-
nego wyko'czenia. Nie mieli&my
te" wtedy szcz!&cia, gdy" po
strza#ach Mariusza Janickiego
i Krzysztofa Krauze pi#ka trafi#a
w s#upek i poprzeczk!. Chc$c
my&le% o zdobywaniu punktów
w meczach ligowych, zespó#
musi wreszcie zrozumie%, "e tyl-

ko gra na pe#nej koncentracji
od pierwszego do ostatniego
gwizdka s!dziego oraz realizo-
wanie za#o"e' taktycznych na-
kre&lonych przez trenera mog$
sprawi%, "e b!dziemy wygrywali
mecze. W pojedynku z D$brovi$
zabrak#o realizacji tych elemen-
tów, dlatego zeszli&my z boiska
pokonani – stwierdzi! kierownik
dru$yny Olimpii Jaros!aw Gra-
jewski.

Zespó! D"brovii bardzo am-
bicjonalnie podszed! do meczu
z Olimpi". Jednym z powodów
by! fakt, $e obecny szkoleniowiec
d"browian Roman Miko!ajczak
wcze&niej przez cztery i pó! se-
zonu prowadzi! zespó! z Wojni-
cza. Tym razem graj"cy trener
D"brovii nie wyst"pi! na boisku
z powodu kontuzji, ponadto w
pierwszym meczu ligowym Ro-
man Miko!ajczak b#dzie musia!
pauzowa% za $ó!te kartki, dla-
tego chcia! sprawdzi% na swojej
pozycji innych zawodników. Po-
nadto z ró$nych powodów w ze-
spole go&ci nie zagrali Ireneusz
Minor, Bartosz Iwaniec, Piotr
Wróbel, Mateusz Soja i (ukasz
Pude!ko. D"browianie, mimo $e
przyjechali do Wojnicza tylko
w jedenastoosobowym sk!adzie
od pocz"tku meczu zagrali z z#-
bem i zas!u$enie pokonali gos-
podarzy. Warto zaznaczy%, $e
po kwadransie gry, z powodu
kontuzji boisko musia! opu&ci%
Krystian Kaba!a. Wobec braku
zawodników rezerwowych, w
zespole D"brovii go&cinnie wy-
st"pi! nowy nabytek Olimpii
Wojnicz, by!y obro'ca „Ja-
skó!ek”, Konrad Fry&. W zespole
z D"browy Tarnowskiej z bardzo
dobrej strony zaprezentowa! si#
wypo$yczony z Avy Gr"dy Se-
bastian Romanowski. (PIET)

S P A R I N G  I V - L I G O W C Ó W .
Hutnik Kraków – BKS Bochnia 0-
2 (0-1)

Siwek 39, Bajda 76.
BKS: Pi#tek – Komenda, Gaw"owicz, Serafin,
Rachwalski – Wi%sek, Buczek, Kasprzyk, Siwek,
Bajda - Le$niak oraz Data, Marut, Strach, Nowak,
Handzlik, Krokosz, Rynduch, Kruczek.

Pi!karze Boche'skiego po de-
cyzji o odwo!aniu ich pierwszego
pojedynku o ligowe punkty
w Muszynie, zdecydowali si# na
rozegranie jeszcze jednego spot-
kaniu sparingowego. Ich rywa-
lem by! zespó! krakowskiego
Hutnika, który po sporych pe-
rypetiach, ostatecznie otrzyma!
licencj# na wyst#py w rozgryw-
kach trzeciej ligi. – W&ród na-
szych rywali wyst$pi#o co praw-
da kilku pi#karzy tworz$cy ze-
spó#, który wygra# pierwsz$ run-
d! rozgrywek w trzeciej lidze,
ale w obecnej chwili jest to o wie-
le s#absza dru"yna – oceni! spa-
ringowego przeciwnika kierow-
nik dru$yny boche'skiej,
W!adys!aw Wójcik. 

BKS zagra! w Krakowie
w niemal optymalnym sk!adzie,
gdy$ z kadry pierwszego ze-
spo!u brakowa!o jedynie maj"ce-
go zaj#cia na studiach Mateusza
Kaczmarczyka. W wyj&ciowej
jedenastce boche'skiego ze-
spo!u, zaprezentowali si# wy-
po$yczeni na rund# wiosenn"

w!a&nie z Hutnika Kraków An-
drzej Komenda i Jaros!aw Si-
wek. – Obaj zawodnicy na pew-
no b!d$ dla nas wzmocnieniem
na wiosn!, co potwierdzi# nie
tylko ten, ale równie" wcze&-
niejsze mecze kontrolne - dodaje
Wójcik.

Mecz mia! by% rozegrany na
sztucznej nawierzchni, ale osta-
tecznie pi!karze zagrali na bocz-
nym boisku krakowskiego klu-
bu. – Dla naszych pi#karzy by#
to praktycznie pierwszy wyst!p
na normalnym trawiastym bo-
isku i wida% by#o, "e jeszcze nie-
zbyt pewnie czuli si! na takiej
murawie, zw#aszcza, "e sporo
by#o na niej nierówno&ci, które
nie u#atwia#y p#ynnego rozgry-
wania akcji. Dodatkowo swoje
zrobi#a s#oneczna wiosenna po-
goda, w efekcie czego gra mo-
mentami by#a do&% senna. Mimo
wszystko nasz zespó#  na tle
b$d( co b$d( trzecioligowca, za-
prezentowa# si! bardzo popraw-
nie, co z pewno&ci$ jest obie-
cuj$cym prognostykiem przed
pierwszymi pojedynkami o li-
gowe punkty – ko'czy Wójcik.

Podopieczni trenera Marcina
Le&niaka sezon ligowy maj" roz-
pocz"% w najbli$sz" sobot#, gdy
przed w!asna publiczno&ci"
o godz. 15.00 zmierz" si# z Kar-
patami Siepraw.

(JB) 

Obiecuj!cy
prognostyk

Lekcewa"enie
nie pop#aca

S P A R I N G  I V - L I G O W -
C Ó W .  Wis"oka D#bica – Wola-
nia Wola Rz#dzi$ska 1-0 (0-0)

Pi"at 72.
Wis"oka: Dydo – Galas, K%dzior, Pi"at, Zych –
So"ek, Bielatowicz, Wolak, Ko&uch – Barycza,
Zi%ba oraz Karcz, Wyszy!ski.

Mikrut – Kaim, Goli!ski, Adamowski,
Malec – Dr#g, Kozio", P"uciennik, Roik – Jasiak,
G#sior oraz Budzy!ski, Gro!ski, Tarczo!, Czar-
nik, M. Pó"koszek.

Jeszcze w czwartek zespó! Wo-
lanii przygotowywa! si# do wy-
st#pu w inauguracyjnym meczu
rundy wiosennej w Trzebinii.
Dzie' pó)niej Wydzia! Gier
Ma!opolskiego ZPN odwo!a! jed-
nak spotkanie ligowe z miej-
scowym MKS-em. Trener Wo-
lanii szybko znalaz! sparingpart-
nera, z którym jego zespó! zmie-
rzy! si# w sobotnie przed-
po!udnie na boisku Bodzosa

Podgrodzie w kolejnym meczu
kontrolnym. Trzecioligowa
Wis!oka okaza!a si# bardzo wy-
magaj"cym przeciwnikiem
i mimo, $e przez wi#ksz" cz#&%
spotkania inicjatywa nale$a!a
do czwartoligowców z Woli Rz#-
dzi'skiej, to mecz zako'czy! si#
zwyci#stwem d#biczan. – Rze-
czywi&cie niemal przez ca#y
mecz dominowali&my na boisku,
nasze akcje ofensywne prowa-
dzone by#y z du"ym rozmachem,
niestety brakowa#o w nich sku-
tecznego wyko'czenia. Kilka-
krotnie wypracowali&my sobie
stu procentowe sytuacje do strze-
lenia gola, najlepszych z nich
nie wykorzystali jednak Dawid
Czarnik, Piotr Tarczo', Marcin
G$sior i Miros#aw Kozio#. Bram-
k! stracili&my natomiast w do&%
przypadkowych okoliczno&ciach,
po do&rodkowaniu z rzutu ro"ne-

go silny wiatr sprawi#, "e pi#ka
odbi#a si! od poprzeczki, po
czym trafi#a na g#ow! jednego
z rywali i chwil! pó(niej do na-
szej bramki. Nie bez winy by#
w tej sytuacji nasz bramkarz
Marcin Budzy'ski, który (le ob-
liczy# lot pi#ki – stwierdzi! trener
Wolanii Roman Ciocho'.

W zespole z Woli Rz#dzi'-
skiej tym razem zabrak!o Jakuba
Tadela, którego zatrzyma!y obo-
wi"zki na uczelni oraz kontuz-
jowanych Piotra Bro$ka i Paw!a
Koniecznego. – Bro$ek naci"gn"!
sobie mi#sie' dwug!owy podczas
poprzedniego meczu z Wis!"
Szczucin, dlatego da!em mu
troszk# odpoczynku. Z kolei Ko-
nieczny trenuje ju$ z zespo!em
pod pe!nym obci"$eniem, boi
si# jednak jeszcze rywalizacji
na boisku – poinformowa! szko-
leniowiec Wolanii.

Zespó! Wis!oki, który w run-
dzie wiosennej walczy! b#dzie
o utrzymanie si# w trzeciej li-
dze lubelsko-podkarpackiej
tym razem zagra! bez kontuz-
jowanych Damiana Pyskatego,
Dawida Rokity i Aleksandra
Klicha. – Uwa"am, "e byli&my
równorz!dnym partnerem dla
Wolanii, w czasie meczu wy-
pracowali&my sobie kilka sy-
tuacji bramkowych, z których
t$ zdecydowanie najlepsz$ za-
przepa&ci# Tomasz Barycza
przegrywaj$c pojedynek sam
na sam z bramkarzem rywali.
Zespó# z Woli Rz!dzi'skiej rów-
nie" napsu# nam sporo krwi,
dlatego wydaje mi si!, "e naj-
bardziej sprawiedliwym roz-
strzygni!ciem w tym meczu
by#by rezultat remisowy –
stwierdzi! trener Wis!oki Grze-
gorz Cyboro'. (PIET)

Wiatr sprzymierze$cem Wis#oki

Bruk-Bet straci!
punkty i Barana
P I!K A  N O"N A . Resovia Rzeszów – Bruk-Bet Nieciecza (1-0)

O pi"k# walcz! obro$ca Bruk-Betu Marcin Zontek (w niebieskiej koszulce) i pomocnik Resovii
Adrian Bergier. FOT. TOMASZ PIETRAS


