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Pi!karze Bruk–Betu Nieciecza s"
po rundzie jesiennej liderem II
ligi (grupa wschodnia). Taki wy-
nik beniaminka to spora niespo-
dzianka. Z drugiej strony, je#li
bli$ej przyjrze% si& organizacji
w klubie oraz przeanalizowa%
postaw& dru$yny w poprzednich
latach, walki o najwy$sze cele
mo$na si& by!o spodziewa%.

Bruk–Bet, jeszcze wówczas
jako LZS Nieciecza, gra! kilka lat
temu w A klasie. Klub z wioski,
w której mieszka oko!o 700 miesz-
ka'ców, po awansie w 2004 r. do
V ligi dosta! solidne wsparcie
miejscowego przedsi&biorstwa
Bruk–Bet. Krzysztof Witkowski,
w!a#ciciel firmy produkuj"cej
wyroby betonowe i kostk& bru-
kow", nie szcz&dzi! #rodków na
klub. Zreszt" nie tylko na ten
cel – wszak wspiera m.in. miej-
scowy teatr amatorski i od tego
roku prowadzi szko!&, której gro-
zi!a likwidacja.

Pa'stwo Witkowscy – $ona
Danuta jest prezesem klubu
– unikaj" mediów. Próby skon-
taktowania si& z nimi podejmo-
wane przez reporterów „Dzien-
nika Polskiego” nie przynios!y
rezultatów. A pomys! zrobienia
w pi"tek zdj&cia placu magazy-
nowego firmy, który znajduje na
miejscu starego boiska, nie zna-
laz! uznania ochroniarzy. Grzecz-
nie, acz stanowczo, ni$ej podpi-
sanego sprzed bramy Bruk–Betu
w Niecieczy wyproszono...

Symbolem firmy jest s!o',
którego w ma!ej wiosce spotka%
mo$na niemal na ka$dym kroku.
Figurka wita wje$d$aj"cych do
Niecieczy, podobna jest tak$e
przed stadionem. „Rodzinka”
sympatycznych zwierz"t jest rów-
nie$... na murawie za jedn" z bra-
mek. S!o' w wielu kulturach jest
symbolem przynosz"cym szcz&-
#cie, co w Niecieczy mog" tylko
potwierdzi%.

Chc!, a nie musz!
Dru$yna pi!karska nie zmar-

nowa!a danej im szansy i stwo-
rzonych znakomitych warunków
organizacyjnych i finansowych.
Ze starej p!yty przy zak!adzie
klub przeprowadzi! si& na zu-
pe!nie nowe boisko w 2007 roku.
Nowy obiekt, znacznie bli$ej dro-
gi (abno – Nowy Korczyn, dys-
ponuje 1200 miejscami siedz"-
cymi i lepszym zapleczem.

Od momentu zatrudnienia
w lecie 2006 r. na stanowisku
trenera Marcina Ja!ochy pi!ka-
rze i kibice co roku maj" si&
z czego cieszy%. W ci"gu trzech
lat ekipa prowadzona przez by-
!ego reprezentanta Polski i wice-
mistrza olimpijskiego z Barce-
lony (1992 r.) z „okr&gówki” b!ys-
kawiczne wspi&!a si& do II ligi.
A teraz jest blisko zaplecza eks-
traklasy.

Kluby z ma!ych miejscowo#ci
to na tym szczeblu rozgrywek
nic nowego. W II lidze (obecna
I liga) gra!y podkarpackie T!oki
Gorzyce, a pó)niej #wi&tokrzyskie
Heko z licz"cego kilkuset miesz-
ka'ców Czermna (miejscowy
przedsi&biorca zafundowa! wsi
zaplecze ekstraklasy, ale sko'-
czy!o si& na jednym sezonie 2005–
2006, po którym dru$yna wyco-
fa!a si& z rozgrywek, teraz wy-
st&puje w IV lidze). Ma!opolski
przyk!ad? Kmita Zabierzów, któ-
ry na zapleczu ekstraklasy prze-
trwa! dwa i pó! sezonu, przed
rokiem wycofa! si& w po!owie
rozgrywek ze wzgl&dów finan-
sowych. Mocarstwowe plany ma
te$ obecny rywal niecieczan – Ko-
lejarz Stró$e. W poprzednim se-
zonie by! po jesieni liderem grupy
wschodniej II ligi, ale po s!abszej
wio#nie promocji nie wywalczy!.

– Nie ma ci!nienia na awans
– mówi trener Bruk–Betu Marcin
Ja!ocha. – Mamy gra" w ka#dym
meczu o trzy punkty, prezentowa"
dobry futbol, promowa" sponsora
i miejscowo!", ale te# zawodni-
ków. Oczywi!cie pozycja lidera
zobowi$zuje i ju# w przerwie zi-
mowej zrobimy pierwsze przy-
miarki pod I lig%, b%dziemy szu-
ka" uzupe&nienia sk&adu. Stawka
ligowa jest bardzo wyrównana,
jest 6 mocnych zespo&ów, a pre-
miowane miejsca tylko dwa. S$
dru#yny, których nadrz%dnym
celem jest awans i wiosna na
pewno nie b%dzie &atwa. Ja na-
tomiast powtarzam, #e my „chce-
my” awansowa", a nie „musi-
my”. Je!li zawodnicy dadz$ z sie-
bie wszystko, a mimo tego nam

si% nie uda, bo rywale po prostu
b%d$ lepsi, to na pewno b%dziemy
zmartwieni, ale nie za&amiemy
r$k. Wiem, #e przyzwyczaili!my
kibiców do zwyci%stw. Tak si%
rozp%dzili!my od tej V ligi, #e co
roku gramy wy#ej. Kiedy! trzeba
jednak si% b%dzie zatrzyma". Nikt
nie ma nic przeciwko, #eby to na
przyk&ad by&o w I lidze.

Stawiaj! na m"odzie#
W sk!adzie dru$yny jest tylko

jeden zawodnik z Niecieczy – 18–
letni Dawid Krupa. Z pobliskiej
D"browy Tarnowskiej pochodzi
Piotr Kot, z Rad!owa Waldemar
Dzier$anowski, a z Tarnowa Ar-
tur Prokop (dwaj ostatni mark&
wyrabiali sobie jednak gdzie#
indziej). Reszta zawodników
pierwszej dru$yny sprowadzona
zosta!a z innych regionów. To
zrozumia!e, bardzo trudno by!oby
bowiem stworzy% ekip& na miar&
lidera II ligi wy!"cznie z pi!karzy,
którzy wychowali si& w okolicy.
Naturalne te$, $e przy tak szyb-
kiej progresji ci"gle trzeba sta-
wia% na nowych zawodników
i dokonywa% cz&stych zmian
w sk!adzie.

– Ka#dy chce co! w pi&ce osi$g-
n$", dlatego trzeba si% rozwija".
Kiedy! gra&o si% z miejscowymi
ch&opakami, mile wspominam
tamte czasy. Wtedy oprócz gry,
trzeba jeszcze by&o chodzi" do
pracy. Teraz to pi&ka jest prac$
– mówi Piotr Kot, który w Nie-
cieczy gra od A klasy.

W Bruk–Becie wyznaczono
polityk& rozwoju i jest ona kon-
sekwentnie realizowana. Wygl"-
da jednak inaczej ni$ w klubach,
w których liczy si& na szybki
sukces. – U nas nie ma zbieraniny
„ligowców”. Stawiamy na m&o-
dych zawodników, g&odnych suk-
cesu, którzy chc$ si% u nas wy-
promowa". Zauwa#y&em nawet,
#e pora#ki jeszcze bardziej ich
mobilizuj$. Owszem, s$ pi&karze
z wyst%pami w ekstraklasie.
Szczoczarz ma ich niewiele, du#o
wi%cej gra& w III lidze, a do!wiad-
czony Prokop dawno nie wyst%-
powa& na najwy#szym szczeblu.
Jedynie Marcin Sza&%ga gra&
ostatnio w I lidze z Lechi$
Gda'sk. Taka polityka, jak po-
kazuje miejsce w tabeli, zdaje
egzamin – wyja#nia Ja!ocha.

– Na pocz$tku presja by&a
mniejsza, bo grali!my w du#o
ni#szej lidze – dodaje Waldemar

Dzier$anowski, który gra w klu-
bie od V ligi. – Bardziej na luzie
si& do tego podchodzi!o, to by!a
g!ównie rozrywka, taki „mecz
w niedziel&”. Teraz to ju$ po -
wa$na sprawa. Kibice znaj" nas
dobrze, bardzo fajnie si& gra przy
pe!nych trybunach. A pami&tam,
$e w ni$szych ligach widzów te$
by!o sporo.

Kibicom nie przeszkadza, $e
nie graj" miejscowi. Bo oni przy-
chodz" ogl"da% futbol na wy-
sokim poziomie. Zreszt" liczby
mówi" same za siebie, w Nie-
cieczy na stadionie jest 1200
miejsc siedz"cych, podczas gdy
mieszka'ców tylko 700. A try-
buny z regu!y i tak s" pe!ne.
Widzowie przyje$d$aj" z pobli-
skich miejscowo#ci, nawet z Tar-
nowa. I to nie tylko dla samych
wra$e' z gry na wysokim po-
ziomie.

– Wcze!niej nie by&am fanem
pi&ki no#nej, ale teraz cz%sto cho-
dz% na mecze – mówi Wanda
Szyma'ska, wicedyrektorka miej-
scowego Publicznego Katolickie-
go Zespo!u Szkó! i Przedszkola.
– Tam po prostu mo#na si% dobrze
bawi", mi&o sp%dzi" czas. Zreszt$
zauwa#y&am, #e na trybuny przy-
chodz$ ca&e rodziny, z ma&ymi
dzie"mi, nie tylko z Niecieczy,
ale i z okolicznych miejscowo!ci.
Bo jest spokojnie, nie ma rozrób,
jest dobra zabawa. Ka#dy mecz
to takie !wi%to. Mnie najbardziej
podoba si% gra Mateusza Le!-
niowskiego. To bardzo utalento-
wany zawodnik. Zwróci&am na
niego uwag%, chyba dlatego, #e
ma taki charakterystyczny spo-
sób poruszania si%, mnie si% ko-
jarzy z aktorem Stevenem Sea-
galem.

Najlepszy jest Szczoczarz
W pobliskiej szkole pi!karze

maj" wi&cej fanów. Uczniowie
„podstawówki” i gimnazjum cho-
dz" na mecze, interesuj" si& fut-
bolem. – Nasze dzieci bardzo lu-
bi$ sport, z czego si% cieszymy.
Dzi%ki wsparciu firmy Bruk–Bet
mamy dla nich bogat$ ofert%:
karate, pi&k% no#n$, dodatkowe
zaj%cia – mówi dyrektor Leszek
Liszka. – A tak dobrze graj$ca
dru#yna na pewno jest inspira-
cj$, motywacj$ do treningów, to
znakomita promocja sportu
w!ród m&odzie#y. A nu# znajdzie
si% w!ród niej jaka! sportowa
pere&ka?

Nie ma w"tpliwo#ci, $e
uczniowie interesuj" si& gr" II–
ligowej dru$yny, a o seniorach
wiedz" chyba wi&cej ni$ o swo-
ich rozgrywkach. Mieli bowiem
problem z podaniem miejsca,
na którym znajduje si& ich ze-
spó! w tarnowskiej lidze tram-
pkarzy m!odszych.

Pi!karski idol? – Leo Messi
– odpowiadaj" chórem tram-
pkarze m!odsi: Krzysztof Wit-
kowski, Patryk Mi&kina, Dawid
Skowron i Dominik Stawara.
– Odk$d regularnie trenujemy,
to gramy du#o lepiej. Podpat-
rujemy zawodników z pierw-
szej dru#yny, to te# pomaga
– dodaj".

S"siedztwo szko!y i nowego
boiska sprzyja temu, bowiem
trenuj"cych pi!karzy mo$na...
podgl"da% przez okno. Na szcz&-
#cie dla procesu edukacyjnego
– tylko podczas mi&dzylekcyjnej
przerwy.

Pytani o najlepszego gracza
Bruk–Betu, uczniowie bez wa-
hania wskazuj" *ukasza Szczo-
czarza. I to mimo podpowiedzi
pani wicedyrektor, $e najlepszy
jest Le#niowski. – Szczoczarz to
bardzo dobry pi&karz, gra& prze-
cie# nawet w ekstraklasie.
Dobrzy s$ te# Smó&ka, albo
Kleinschmidt na stoperze. Tak#e
Prokop, ale on ostatnio chyba
jest troch% bez formy. (ledzimy
wyniki innych dru#yn, najgro)-
niejszy b%dzie (wit Nowy Dwór
Mazowiecki – mówi Dawid Tapa,
najlepszy strzelec ekipy tram-
pkarzy (11 goli). W"tpliwo#ci
co do awansu Bruk–Betu jednak
nie ma: – Graj$ bardzo dobrze,
na pewno wejd$ do I ligi. Ale ja
bym chodzi& na wszystkie mecze,
nawet jakby spadli.

– Przyda&by si% jeszcze jaki!
jeden dobry skrzyd&owy. Chocia#
s&ysza&em, #e na skrzydle ma
gra" Szczoczarz – dodaje jego
kolega, graj"cy g!ównie na bram-
ce, Grzegorz Kwa#niak.

W pi!k& w Niecieczy graj"
tak$e dziewcz&ta. Jest ich w dru-
$ynie tylko 6, wi&c musz" z ch!op-
cami. – Wcze!niej gra&y!my tylko
na wuefie. Koledzy nas zach%cili
i od tego roku szkolnego trenuje-
my z nimi. Na razie g&ównie gra-
my na obronie. Na pocz$tku nie
by&o &atwo, ale chyba nadgoni-
&y!my ju# troch%. Chodzimy na
mecze, dopingujemy, !piewamy
piosenki. Wyprowadzamy te# pi&-
karzy na boisko – mówi Paula
Bartecka.

Uwaga na drzewa
Dla tej m!odzie$y mecze

Bruk–Betu to w!a#ciwie jedyna
szansa zobaczenia na $ywo fut-
bolu na wysokim poziomie. Gdy-
by klub w tym sezonie gra! w I li-
dze, jego rywalami by!by m.in.
Górnik Zabrze i Widzew *ód).
Aby takie pi!karskie tuzy mo$na
by!o ogl"da% w Niecieczy, pi!karze
musz" utrzyma% miejsce pre-
miowane awansem. Organiza-
cyjnie nie nale$y si& spodziewa%
k!opotów. Nowy stadion to kom-
fortowe warunki dla zawodników,
jak i kibiców. Nawet parking,
oczywi#cie wy!o$ony efektown"
brukow" kostk", robi wra$enie.
Bo cho% obiekt znajduje si& po-
#ród licznych pól kukurydzy, to
wraz z pi!karsk" dru$yn" jest
wizytówk" miejscowo#ci.

– Na starym stadionie trzeba
by&o przed meczem zabezpieczy"
drzewa styropianem i foli$, bo
by&y bardzo blisko linii boiska.
A zdarza&o si%, #e pi&ka wpada&a
na hal% zak&adow$ – wspomina
Piotr Kot.

– Nawet w V lidze by&em mile
zaskoczony tym, #e na trening
przychodzi regularnie 20 osób.
Od pocz$tku widzia&em bardzo
profesjonalne podej!cie zawod-
ników i klubu. Nowy obiekt jest
bardzo dobry, zawodnicy maj$
doskona&e warunki, ale to prze-
cie# oni sami zapracowali
dobrymi wynikami na taki status
– podkre#la Ja!ocha.

Ró#nic$ nadrobi!
waleczno%ci!

Zespó! zako'czy! pi!karsk"
jesie' treningiem w miniony pi"-
tek. Podczas wewn&trznej gierki
zawodnicy si& nie oszcz&dzali.
Na zmarnowane sytuacje i nie-
udane zagrania reakcja by!a tak
ostra, jakby to by! wa$ny mecz
o punkty. – To by& ostatni trening
w rundzie. Dlatego taka walka
by&a, na „zajechanie”. W !rodku
sezonu na co! takiego by!my so-
bie nie pozwolili. Do tego trady-
cyjnie stawk$ by& zak&adzik,
o „drobne na col%” – u#miecha
si& Ja!ocha.

Sami pi!karze, mimo i$ wi&k-
szo#% kariery sp&dzili w ni$szych
ligach, nie boj" si& rywalizacji
na wy$szym szczeblu. Po ich
awansie inne dru$yny I ligi b&d"
musia!y odnale)% na mapie ma-
le'k" Nieciecz&. – Je)dzili do Za-
bierzowa, to mog$ i do nas – mówi
Dzier$anowski. – Zreszt$ uwa-
#am, #e miedzy I i II lig$ nie ma
przepa!ci. Ró#nic% w umiej%tno-
!ciach nadrobimy waleczno!ci$.
S&yszymy cz%sto opinie, #e z tak$
gr$ spokojnie by!my sobie pora-
dzili. B%d$c liderem, nabiera si%
pewno!ci siebie. My!limy o awan-
sie, ale nie jest to celem samym
w sobie.

ARTUR BOGACKI

S!o", symbol Bruk–Betu, to w Niecieczy bardzo cz#sty widok. Figury, i to znacznej wielko$ci, zobaczy% mo&na równie& na boisku.

S"o& przynosi szcz$%cie
BRUK–BET NIECIECZA. Klub z ma!ej miejscowo"ci spod Tarnowa puka do bram I ligi

– Na starym
stadionie trzeba
by!o przed meczem
zabezpieczy"
drzewa styropianem
i foli#, bo by!y
bardzo blisko linii
boiska 

– MÓWI PIOTR KOT

Ze starego boiska przy Bruk–Becie zosta!o niewiele. Wi#kszo$%
zajmuje teraz sk!ad kostki brukowej, którego fragment
ogrodzenia wida% na zdj#ciu. ZDJ"CIA: ARTUR BOGACKI


