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W Brzesku myślą o awansie
OKOCIMSKI. Carlsberg Polska zadeklarował przedłużenie umowy sponsorskiej
z II-ligowym klubem do 2014 roku
Zespół Okocimskiego Brzesko jesienną część sezonu zakończył
na szóstym miejscu w tabeli. To
wynik, którego przed rozpoczęciem sezonu mało kto się spodziewał. „Piwosze” po 19. kolejkach spotkań mają na koncie 34
punkty i do miejsca premiowanego awansem do I ligi tracą zaledwie cztery „oczka”. Nadzwyczaj dobra postawa Okocimskiego
w rundzie jesiennej sprawiła, że
jeden z dwóch głównych sponsorów klubu Browar Okocim należący do grupy Carlsberg Polska,
z którym brzeski klub ma podpisaną umowę do 2011 roku, zadeklarował przedłużenie kontraktu
sponsorskiego na kolejne trzy
lata. Zarządowi firmy Carlsberg
Polska zależy na zbudowaniu
w Brzesku mocnej i solidnej drużyny, która w najbliższym czasie
będzie mogła zagrać na zapleczu
ekstraklasy. Drugi ze sponsorów
strategicznych klubu, Urząd Miasta w Brzesku także deklaruje
długoletnią współpracę w zakresie wspierania szeroko rozumianej działalności klubu. Nie chodzi
tu tylko o wspieranie II–ligowej
drużyny Okocimskiego, ale także
o szeroko rozumianą współpracę
z klubem szczególnie w zakresie
kształcenia i wychowania młodzieży. Władze miasta nie ukrywają, że chcą w Brzesku stworzyć
klub, który infrastrukturalnie
przygotowany będzie do gry w I lidze! Pierwszym krokiem do realizacji tego planu ma być przejęcie
obiektów klubowych przez Urząd
Miasta. – Tylko po przejęciu majątku klubu gmina otrzyma tytuł
prawny do prowadzenia w jego
ramach inwestycji. Mam tu na
myśli w szczególności konieczność
modernizacji budynku przy dawnym basenie, zaprojektowanie
i wykonanie nowego dachu oraz
zabudowy poddasza. Kolejną bardzo ważną inwestycją jest rozbudowa i zadaszenie trybun od
strony południowej – podkreśla
zastępca burmistrza Brzeska Jerzy Tyrkiel.
Władze klubu myślą też o budowie pełnowymiarowego boiska
treningowego ze sztuczną nawierzchnią, które miałoby powstać po stronie północnej stadionu, w miejscu gdzie teraz prze-

dować młody i mocny zespół, musimy jednak poprawić jeszcze
styl gry – podkreślił trener Okocimskiego Krzysztof Łętocha.
Po zakończeniu rundy jesiennej w meczach kontrolnych z Kolejarzem Stróże i Przebojem Wolbrom w zespole „Piwoszy” testowanych było siedmiu nowych graczy: bramkarz Wisłoki Dębica
Bartłomiej Dydo, pomocnicy Mateusz Borek z Górnika Mysłowice,
Kamil Lubiński z MKS–u Dębica,
Tomasz Grzesiak z Borku Kraków, Marcin Trojanowski ze Śląska Wrocław (ME) i Paweł Kępa
z BKS–u Bochnia oraz napastnik
Grzegorz Bierzyński ze Stali Mielec ostatnio występujący w Starcie
Wola Mielecka. Na kolejnych treningach trener Łętocha sprawdzał
także Tobiasza Stokłosę ze Szreniawy Nowy Wiśnicz, Macieja
Batko z Wisły Kraków (ME)
i Krzysztofa Krokosza z zespołu
Novi/Rzezawianka Rzezawa.
– Szukam przede wszystkim uzupełnień na niektóre pozycje w zespole. Szansę zatrudnienia w naszym klubie będą mieli tylko ci

Ochroniarze na boisku
T U R N I E J H A L O W Y . W rozegra-

nym w Pleśnej III halowym turnieju piłki nożnej zwyciężył zespół
Bruk–Betu Nieciecza, który w finale po serii rzutów karnych pokonał
I–ligową Sandecję Nowy Sącz.
Sporo emocji dostarczył kibicom
mecz finałowy, w którym o zwycięstwie Bruk–Betu zadecydowały dopiero rzuty karne. Niecieczanie wykonywali je bezbłędnie,
natomiast ich bramkarz Maciej
Budka obronił strzały Madrina
Piegzika i Piotra Chlipały. – W turnieju spotkały się zespoły z czołówki drugiej ligi oraz pierwszoligowa Sandecja, mecze były więc
emocjonujące i stały na wysokim
poziomie. My potraktowaliśmy
turniej troszkę w formie zabawy,
ale jak zawsze graliśmy o zwycięstwo i udało nam się wygrać
– stwierdził trener Bruk–Betu
Marcin Jałocha.
– W Pleśnej zagraliśmy
w mocno osłabionym składzie
większość zawodników z I–li-

prosperity sportowej i finansowej to już przeszłość. Dzisiaj II-ligowy klub walczy
o przetrwanie.

gowej drużyny przebywa już
bowiem na urlopach, ale i tak
zaszliśmy aż do finału – cieszył
się opiekun Sandecji Marian
Tajduś.
W czasie turnieju, w poszczególnych zespołach, nie pojawiło
się zbyt wielu nowych graczy.
W Okocimskim zagrali Paweł
Kępa z BKS–u Bochnia i Tobiasz
Stokłosa ze Szreniawy Nowy
Wiśnicz, natomiast w bramce
Resovii wystąpił Piotr Towarnicki, były golkiper Kolejarza
Stróże, ostatnio grający w Concordii Piotrków Trybunalski.
Najbardziej „gorące” były
spotkania z udziałem zespołu
Resovii. W pojedynkach z Sandecją i Okocimskim na boisku
kilkakrotnie dochodziło bowiem
do bójek między zawodnikami,
do tego stopnia, że interweniować musiały służby ochroniarskie.
Sandecja
Nowy Sącz – Bruk–Bet Nieciecza 7–4, Bruk–
Bet – Pogórze Pleśna 6–2, Sandecja – Pogórze

gracze, którzy okażą się lepsi od
zawodników występujących już
w Okocimskim – stwierdził szkoleniowiec „Piwoszy” dodając –
Zespół już teraz ma spore możliwości i gdy w pełni je wykorzysta
to w czerwcu możemy sprawić
jakąś miłą niespodziankę.
„Piwosze” chcąc jak najlepiej
przygotować się do rundy wiosennej początkowo planowali wyjazd na zgrupowanie do pobliskiego Borzęcina, jednak po dokładnym rozpoznaniu terenu
zmienili plany. – Mieliśmy uwagi
do bazy noclegowej, dlatego zdecydowaliśmy że obóz zorganizujemy w czasie ferii zimowych na
obiektach w Brzesku. Zawodnicy
będą mieli stworzone bardzo dobre
warunki do pracy tak, by efekt
szkoleniowy zgrupowania był jak
najlepszy. Staramy się bardzo
rozsądnie gospodarować środkami finansowymi, dlatego nie wysyłamy drużyny na zgrupowanie
ani na Cypr, ani w żadne inne
miejsce – stwierdził prezes Gawenda.
PIOTR PIETRAS

Fragment
meczu
Okocimski
Brzesko
(czarne
stroje)
– Resovia.
FOT. PAWEŁ
TOPOLSKI

9–1.
Wisła Kraków (ME) – Okocimski
Brzesko 1–6, Resovia – Wisła (ME) 5–2, Resovia
– Okocimski 2–3.
Sandecja – Resovia 5–3, Bruk–Bet
– Okocimski 1–1; karne 7–6.
Pogórze – Wisła (ME) 3–5;
Resovia – Okocimski 4–3;
Sandecja – Bruk–Bet 1–1; karne 3–4.

Najlepszym snajperem turnieju został Marcin Szałęga
z Bruk–Betu – 7 goli, najlepszym
bramkarzem wybrano Marka Kozioła z Sandecji, natomiast najlepszym zawodnikiem turnieju
Dariusza Kantora z Resovii.
PIOTR PIETRAS
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W szaleństwie cięcia
kosztów jest metoda
P R Z E B Ó J W O L B R O M . Czasy

Napastnik Okocimskiego Łukasz Popiela (w białej koszulce) w pierwszej części sezonu był
najlepszym snajperem w drużynie, zdobył siedem goli. FOT. MACIEJ PYTKA
biega nieczynna bocznica kolejowa do „Browaru Okocim”. Wiele
jednak zależy w tym względzie
od władz browaru, które muszą
wyrazić zgodę na przekazanie
klubowi części wspomnianej bocznicy.
– Wszystkie wspomniane inwestycje przerastają możliwości
finansowe klubu, niektóre prace
należy natomiast wykonać niezwłocznie. Przed rozpoczęciem
każdego sezonu musimy bowiem
dokonywać cudów, by spełnić
wszystkie wymogi licencyjne obowiązujące w drugiej lidze. Nie
ukrywam więc zadowolenia z faktu, że koszt inwestycji budowlanych jakie zostaną wykonane na
obiekcie pokryje gmina – stwierdził prezes Okocimskiego Józef
Gawenda.
Z bardzo optymistycznych planów organizacyjno–finansowych
dotyczących brzeskiego klubu zadowoleni są także trener i piłkarze
Okocimskiego. – Praca w dobrej
atmosferze jest podstawą do osiągania pozytywnych wyników
sportowych. Udało się nam zbu-
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W Wolbromiu już w pierwszym sezonie pobytu w II lidze nie ukrywali, że budżet
Przeboju jest znacznie mniejszy od innych w ekip z Małopolski, ale rozsądna polityka kadrowa i finansowa pozwalała jakoś związać koniec
z końcem. W mieście zawsze
podkreślano wręcz wzorową
współpracę w trójkącie klub–
sponsor strategiczny–miasto.
Nawet miasta powiatowe zachodniej Małopolski, którą
reprezentuje, nie dają na futbol tyle, co mający zaledwie
10 tys. mieszkańców Wolbrom (400 tys. zł, plus
w czwartym kwartale radni
dorzucili klubowi 50 tys. zł
ekstra, a pod koniec grudnia
mają dodać coś jeszcze).
Jednak to wszystko okazuje się niewystarczające.
Prezes wolbromian, przy każdej okazji podkreśla, że drugoligowe kluby dobijają wysokie koszty, wynikające ze
stałych opłat odprowadzanych do PZPN. – Nasz klub
stał się jedną w wielu ofiar
kryzysu
gospodarczego
– przyznaje sternik wolbromskiego klubu. – Spora część
drobnych i średnich sponsorów zawiesiła wsparcie, ale
liczymy, że do nas wrócą, jeśli przyjdzie dla nich koniunktura. Przed sezonem, na
spotkaniu z drużyną i władzami miasta, powiedziałem
zawodnikom, że będą mieli
miesięczne opóźnienia w wypłatach i tego się trzymałem.
Chłopcy to zaakceptowali,
więc pasmo ośmiu porażek
z rzędu, nie była wynikiem
jakiejś złej woli zawodników.
Kiedy przegraliśmy pechowo
kilka spotkań, nasze kolejne
porażki brały się ze słabszej
psychiki zawodników. Potrzebowaliśmy wygranej do
jej odbudowania. Byliśmy już
na dnie tabeli, ale po dwóch
zwycięstwach w meczach rozegranych awansem z wiosny
otwieramy strefę spadkową
i chyba nie jest tak źle – dodaje Andrzej Kondziołka.
Prezes nieustannie tnie
koszty. Latem zespół po raz
pierwszy nie wyjechał na
obóz. Oszczędności poczyniono w sprzęcie. Klub stosuje nowatorskie rozwiązania
techniczne, wykorzystując
do nawadniania murawy złoża wód gruntowanych, żeby
tylko nie korzystać z sieci,
bo to wszystko kosztuje. Już
przed rozpoczęciem ligi prezes zaproponował piłkarzom
pewne obniżki wynagrodzeń,
na które przystali. Jednak
i to okazało się za mało. Po
jesieni sternik klubu raz jeszcze przeliczył środki, na które może liczyć w przyszłym
sezonie i okazało się, że znowu trzeba sięgnąć do kieszeni zawodników. To dlatego
z klubem już rozstali się
Grzegorz Jurczyk, Marcin
Dudziński, Damian Lickiewicz, a wypożyczeni zostali
Norbert Górski z Krystianem
Żelaznym. – Na dzisiaj nie
stać nas na płacenie zawodnikom, żyjącym z futbolu po
4–5 tys. złotych miesięcznie.
Takie pensje w Przeboju to
już historia – podkreśla prezes Kondziołka. – Dzisiaj stać
nas na płacenie stypendiów

w wysokości 1,5 tys. zł. Mogę
dorzucić 200–300 zł na dojazdy dla piłkarzy spoza Wolbromia, choć ich liczba będzie
ograniczona i gwarantuję im
opłacenie ubezpieczenia, co
jest bardzo istotne. Stawiamy
na młodych zawodników,
z powiatu olkuskiego albo
z jego najbliższej okolicy,
chcących się promować.
O dziwo, takich nie brakuje.
Chcemy wychować kolejnych
Piotrków Tomasików, bo
przecież ten wychowanek
krakowskiego Hutnika u nas
dojrzał piłkarsko zanim trafił
do bytomskiej Polonii – dodaje prezes Kondziołka.
Właśnie rynek krakowski
penetrują wolbromscy działacze w poszukiwaniu zdolnej
młodzieży. Mają już kandydatów do gry w Przeboju. Pokazali się w meczach przeciwko Okocimskiemu Brzesko (2–1) i Zagłębiu Sosnowiec (2–3), a przed Przebojem
jeszcze mecz z młodzieżową
drużyną Ruchu Chorzów (11
grudnia). – Po nim trener
przedstawi mi kandydatów
do gry w Przeboju, a jeśli
przyjmą oferowane warunki,
wprowadzę ich w nasze klimaty podczas spotkania
opłatkowego z władzami
miasta – zdradza prezes Kondziołka.

– Nie stać nas
na płacenie
zawodnikom
żyjącym z futbolu
po 4–5 tys. złotych
miesięcznie. Takie
pensje w Przeboju
to już historia
– MÓWI PREZES
ANDRZEJ KONDZIOŁKA

W cięciu kosztów jest metoda. – Nigdy nie mieliśmy
żadnych zaległości wobec
ZUS i „skarbówki” i dopóki
jestem prezesem to do tego
nie dopuszczę – zapewnia
Kondziołka. – Pod koniec
grudnia zwołam nadzwyczajne walne zebranie stowarzyszenia, podczas którego w tajnym głosowaniu poproszę zebranych o kredyt zaufania
dla swojej polityki. Jeśli go
otrzymam, dokonamy poprawek w statucie, by klub stał
się instytucją pożytku publicznego, na którą od stycznia
będzie można przekazać 1
procent z podatku. Zobaczymy, ilu mamy kibiców. Zamierzam powołać do życia
Klub Stu, który w wielu klubach Małopolski przynosi dochody. To tylko niektóre pomysły na pozyskanie pieniędzy dla klubu. Nie mam tak
komfortowej sytuacji, jak
u innych drugoligowców,
żeby mieć budżet tylko na
seniorów. Mój obejmuje całość, także opłaty za klubowe
media – kończy prezes, licząc, że w czerwcu drużyna
zapewni sobie utrzymanie,
a sponsorzy będą bardziej
hojni.
JERZY ZABORSKI

