
www.dziennikpolski24.pl WTOREK, 29 GRUDNIA 2009 B7

Sport

Bruk-Bet zachwyci! wynikami
P I!K A  N O"N A .  Najwa!niejsze wydarzenia 2009 roku

Ko!cz"cy si# rok by$ dla dru%yn
z regionu tarnowskiego bardzo
udany. Zdecydowanie najkorzyst-
niej zaprezentowa$ si# zespó$
Bruk-Betu Nieciecza, który na
zako!czenie sezonu 2008/2009
wywalczy$ awans do II ligi. Pro-
mocj# do IV ligi wywalczy$a na-
tomiast dru%yna Wolanii Wola
Rz#dzi!ska. Dwie inne dru%yny
z naszego regionu graj"ce w II
i III lidze Okocimski Brzesko
i Unia Tarnów walczy$y o utrzy-
manie si# w swoich klasach roz-
grywkowych i cel ten osi"gn#$y.
Jedynym zespo$em z regionu tar-
nowskiego wyst#puj"cym po-
wy%ej klasy okr#gowej, który zos-
ta$ zdegradowany do ni%szej klasy
rozgrywkowej by$ Polan &abno.
Pi$karze tego klubu w czerwcu
opu'cili szeregi IV ligi.

Zespó$ Bruk-Betu w przekroju
ca$ego sezonu by$ zdecydowanie
najlepsz" dru%yn" regionu tar-
nowskiego. Jak ju% wspomina-
li'my, na wiosn# dru%yna ta, zaj-
muj"c drugie miejsce w III lidze
ma$opolsko-'wi#tokrzyskiej wy-
walczy$a awans do II ligi. Jesieni"
pi$karze z Niecieczy byli jeszcze
lepsi, gdy% pierwsz" cz#'( roz-
grywek w grupie wschodniej II
ligi zako!czyli na pierwszym
miejscu. Przed rozpocz#ciem run-
dy wiosennej zespó$ Bruk-Betu
wzmocni$ znakomity pomocnik
maj"cy za sob" m.in. wyst#py
na boiskach ekstraklasy Artur
Prokop. Transfer ten okaza$ si#
strza$em w przys$owiow" dzie-
si"tk#, gdy% do'wiadczony za-
wodnik, jakim jest Prokop zna-
komicie poprowadzi$ gr# dru%yny
w 'rodku pola. Na pocz"tku run-
dy wiosennej Bruk-Bet pokona$
w meczu derbowym Uni# Tarnów
2-1, w kwietniu natomiast, w obec-
no'ci 1500 widzów, pokona$ na
w$asnym boisku najgro)niejszego
rywala w walce o awans do II
ligi Hutnika Kraków 2-0 i spo-
kojnie zmierza$ do ko!ca roz-
grywek. W rundzie wiosennej
niecieczanie przegrali tylko dwa
spotkania. Pierwsze na wyje)dzie
z Lubrzank" Kajetanów 0-3, dru-
gie na w$asnym boisku z rezer-
wami Korony Kielce 0-1. Kielcza-
nie wygrali wprawdzie rywali-
zacj# w III lidze ma$opolsko-'wi#-
tokrzyskiej, grali jednak bez pra-
wa awansu i ten wywalczy$, drugi
w tabeli, zespó$ Bruk-Betu. 

Przed rozpocz#ciem rundy
jesiennej zespó$ z Niecieczy
wzmocni$o a% jedenastu nowych
zawodników, z których zdecydo-
wana wi#kszo'( stanowi$a o ob-
liczu dru%yny w jesiennych me-
czach. Nowymi twarzami w ze-
spole byli: bramkarze Maciej Bud-
ka i Dariusz Trela, obro!cy Mi-
cha$ Czarny, Marcin Zontek i Pat-
ryk Ogórek, pomocnicy Pawe$
Cygnar, Adrian Fedoruk, Mariusz
Kostek, Marcin Sza$#ga i Mateusz
Le'niowski oraz napastnik Patryk
Ja$ocha. W trakcie rundy jesien-
nej, w sierpniu, do zespo$u
do$"czy$ tak%e znakomity na-
pastnik, doskonale znany wcze'-
niej z wyst#pów w Okocimskim
Brzesko *ukasz Szczoczarz. Bar-
dzo dobrze zorganizowany zespó$
Bruk-Betu, prowadzony przez
trenera Marcina Ja$och#, by$
prawdziw" rewelacj" na II-ligo-
wych boiskach. Niecieczanie
w pierwszej cz#'ci sezonu zano-
towali 12 zwyci#stw, 4 remisy
i zaledwie trzy pora%ki. Wynik
ten pozwoli$ im zako!czy( jesie!
na pozycji lidera II ligi wschod-
niej. - Ciesz! si!, "e uda#o si!
nam zako$czy% tegoroczne zma-

gania wygran&. Przed ostatnimi
meczami w tym roku za#o"yli'my
sobie, "eby na koniec jesieni mie%
w swojej zdobyczy punktowej
czwórk! z przodu, to znaczy zdo-
by% minimum 40 punktów i cel
ten zrealizowali'my w stu pro-
centach. Co by nie mówi%, to
w trakcie rundy jesiennej wyko-
nali'my sporo ci!"kiej pracy, któ-
ra przynios#a zamierzone efekty
– stwierdzi$ po ostatnim meczu
w 2009 roku trener Bruk-Betu,
Marcin Ja$ocha.

„Piwosze” blisko czo!ówki
Drugi z zespo$ów naszego re-

gionu wyst#puj"cy w grupie
wschodniej II ligi Okocimski Brze-
sko mia$ bardzo trudn" rund#
wiosenn". Rozpoczynaj"c j" pod
wodz" trenera Jerzego Wójcika
„Piwosze” spisywali si# bardzo
przeci#tnie i d$ugo zajmowali

miejsce w dolnych rejonach tabeli,
ca$y czas b#d"c powa%nie za-
gro%eni degradacj" do III ligi.
W kwietniu zarz"d Okocimskiego
podj"$ decyzj# o rozstaniu si#
z trenerem Wójcikiem i zatrudni$
na jego miejsce Krzysztofa *#to-
ch#. Nowy szkoleniowiec zupe$nie
zmieni$ oblicze zespo$u, który
w ko!cówce rozgrywek powoli
zacz"$ si# pi"( w gór# ligowej ta-
beli. W pewnym momencie wy-
dawa$o si# nawet, %e brzeszczanie
utrzymaj" si# w II lidze bez ko-
nieczno'ci rozgrywania spotka!
bara%owych, jednak stracone
punkty w trzech ostatnich kolej-
kach po pora%kach z Sandecj"
Nowy S"cz (0-1) i Przebojem Wol-
brom (2-3) oraz remisie z Pelika-
nem *owicz (0-0) sprawi$y, %e „Pi-
wosze” musieli walczy( o utrzy-
manie si# w II lidze w meczach
bara%owych. Po losowaniu par ba-

ra%owych znakomicie przygoto-
wany do walki o utrzymanie si#
w II lidze zespó$ Okocimskiego
trafi$ na wicemistrza III ligi pod-
lasko-warmi!sko-mazurskiej Hu-
ragan Mor"g i dwukrotnie pokona$
rywali 2-0 na wyje)dzie oraz 5-0
na w$asnym boisku, zachowuj"c
tym samym miejsce w II lidze.

W przerwie letniej dosz$o do
powa%nych zmian kadrowych
w dru%ynie „Piwoszy”. Zespó$
opu'cili m.in. bramkarz Maciej
Palczewski, obro!cy: Marek
Drozd, Bart$omiej *apuszek, To-
masz Twardawa i Marcin Zontek,
pomocnicy Dawid Dynarek, Mar-
cin Kajca oraz napastnik *ukasz
Szczoczarz. W ich miejsce po-
zyskano do Okocimskiego pi#ciu
zawodników z Górnika Wieliczka:
Daniela Polichta, Damiana Szy-
monika, Wojciecha Wojcieszy!-
skiego, Macieja Kisiala oraz ju%

w trakcie rozgrywek Daniela Ja-
rosza i wielu m$odych, perspek-
tywicznych graczy, takich jak:
bramkarze Bart$omiej Wyga'
i Tomasz Libera, obro!cy Rafa$
Cegli!ski, Jakub Czerwi!ski oraz
pomocnicy Piotr Darmochwa$
i *ukasz Rupa. Po zmianach
w sk$adzie jesie! by$a wyj"tkowo
udana dla pi$karzy z Brzeska.
Pocz"tek nowego sezonu nie wy-
gl"da$ wprawdzie najlepiej, gdy%
na inauguracj# rozgrywek „Pi-
wosze” przegrali z beniaminkiem
Bruk-Betem Nieciecza 0-3 nato-
miast w trzeciej kolejce spotka!
brzeszczanie, w kolejnym meczu
wyjazdowym, tym razem z Peli-
kanem *owicz ulegli a% 0-4.
W siedmiu kolejnych meczach
zespó$ Okocimskiego nie poniós$
jednak pora%ki i na sta$e zado-
mowi$ si# w II-ligowej czo$ówce.
W ostatnim pojedynku tegorocz-

nej jesieni „Piwosze” pokonali
na wyje)dzie inny zespó$
z czo$ówki tabeli - Ruch Wysokie
Mazowieckie 2-1 i ostatecznie za-
ko!czyli pierwsz" cz#'( sezonu
na pi"tym miejscu, ze strat" za-
ledwie czterech „oczek” do miejs-
ca premiowanego awansem do
I ligi. -    - Bardzo udanie zako$-
czyli'my drugoligowe zmagania
w tym roku. Pojedynek w Wyso-
kiem Mazowieckiem by# dla nas
bardzo trudny, toczy# si! bowiem
w fatalnych warunkach atmos-
ferycznych, w czasie ulewnego
deszczu. Zdecydowanie lepiej ni"
rywale poradzili'my sobie jednak
na b#otnistej murawie i dzi!ki
temu mo"emy cieszy% si! ze zdo-
bycia kompletu punktów. Zagra-
li'my bardzo dobrze pod wzgl!-
dem taktycznym, w pierwszej
po#owie mieli'my du"o przechwy-
tów w 'rodkowej strefie boiska,
po których gro(nie kontrowali'-
my przeciwnika. Musz! przyzna%,
"e graj&c w tak trudnych wa-
runkach zdecydowanie lepiej wy-
trzymali'my spotkanie pod
wzgl!dem fizycznym. Ca#y zespó#
zwyci!stwo w ostatnim w tym
roku meczu ligowym zadedyko-
wa# naszym g#ównym sponsorom
Browarowi Okocim nale"&cemu
do grupy Carlsberg Polska oraz
Urz!dowi Miasta w Brzesku, kie-
rowanemu przez burmistrza
Grzegorza Wawryk! – mówi$ po
ostatnim meczu trener Okocim-
skiego, Krzysztof *#tocha.

Watro tak%e podkre'li(, %e
w rundzie jesiennej „Piwosze”
doszli a% do 1/16 fina$u rozgrywek
o Puchar Polski, gdzie po emo-
cjonuj"cym meczu przegrali
a Ark" Gdynia 1-2.

W Unii grali za darmo
Trzeci" si$" pi$karsk" w re-

gionie tarnowskim w mijaj"cym
roku by$ zespó$ Unii Tarnów.
Dru%yna tarnowska, której przy-
gotowaniem do rundy wiosennej
zajmowa$ si# trener Bogus$aw
Kwiek, wyj"tkowo s$abo spisywa$a
si# w drugiej cz#'ci sezonu
2008/2009, dlatego te% na
prze$omie kwietnia i maja szefo-
wie Unii podj#li decyzj# o rozsta-
niu si# z dotychczasowym szko-
leniowcem, zatrudniaj"c na jego
miejsce, niemaj"cego jeszcze zbyt
wielkiego dorobku trenerskiego
Marcina Manelskiego. Nowy szko-
leniowiec stan"$ jednak na wyso-
ko'ci zadania i najpierw utrzyma$
zespó$ w III lidze, natomiast w run-
dzie jesiennej rozpocz"$ budow#
nowej dru%yny. Tarnowianie do
ko!ca rundy wiosennej nie byli
wprawdzie pewni utrzymania si#
w lidze, ostatecznie zostali jednak
sklasyfikowani na 11. miejscu
i bez problemów przed$u%yli li-
gowy byt. Po rundzie wiosennej
zespól opu'cili m.in. bramkarz
Rafa$ Korzec, obro!cy Waldemar
J#drusiak, Marcin Niewola, po-
mocnik Tomasz Szczyty!ski oraz
napastnicy Dominik Caba$a i Da-
mian Wola!ski. Z powodu kontuzji
nie mogli gra( tak%e obro!ca To-
masz Sobyra oraz pomocnik Pa-
we$ Kafel. W miejsce zawodników,
którzy opu'cili tarnowski klub
pozyskano bramkarza Micha$a
Wilczy!skiego, obro!c#
Bart$omieja *apuszka, pomocni-
ków Tomasza Bomb# i Marcina
Kucharzyka oraz napastnika
Bart$omieja Bogacza. Do zespo$u
w$"czono tak%e kilku utalento-
wanych wychowanków Unii. Run-
da jesienna by$a bardzo udana
dla zespo$u „Jaskó$ek”. 
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Obro!ca Bruk-Betu Nieciecza Partyk Ogórek (z prawej) by" mocnym punktem zespo"u w rundzie jesiennej. FOT. TOMASZ PIETRAS

Napastnik Okocimskiego Brzesko #ukasz Popiela (w bia"ej koszulce) w rundzie jesiennej zdoby" dla swojej dru$yny w meczach
ligowych siedem goli. FOT. MACIEJ PYTKA


