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Bruk-Bet zachwycił wynikami
PIŁKA NOŻNA.

Najważniejsze wydarzenia 2009 roku

Kończący się rok był dla drużyn
z regionu tarnowskiego bardzo
udany. Zdecydowanie najkorzystniej zaprezentował się zespół
Bruk-Betu Nieciecza, który na
zakończenie sezonu 2008/2009
wywalczył awans do II ligi. Promocję do IV ligi wywalczyła natomiast drużyna Wolanii Wola
Rzędzińska. Dwie inne drużyny
z naszego regionu grające w II
i III lidze Okocimski Brzesko
i Unia Tarnów walczyły o utrzymanie się w swoich klasach rozgrywkowych i cel ten osiągnęły.
Jedynym zespołem z regionu tarnowskiego występującym powyżej klasy okręgowej, który został zdegradowany do niższej klasy
rozgrywkowej był Polan Żabno.
Piłkarze tego klubu w czerwcu
opuścili szeregi IV ligi.
Zespół Bruk-Betu w przekroju
całego sezonu był zdecydowanie
najlepszą drużyną regionu tarnowskiego. Jak już wspominaliśmy, na wiosnę drużyna ta, zajmując drugie miejsce w III lidze
małopolsko-świętokrzyskiej wywalczyła awans do II ligi. Jesienią
piłkarze z Niecieczy byli jeszcze
lepsi, gdyż pierwszą część rozgrywek w grupie wschodniej II
ligi zakończyli na pierwszym
miejscu. Przed rozpoczęciem rundy wiosennej zespół Bruk-Betu
wzmocnił znakomity pomocnik
mający za sobą m.in. występy
na boiskach ekstraklasy Artur
Prokop. Transfer ten okazał się
strzałem w przysłowiową dziesiątkę, gdyż doświadczony zawodnik, jakim jest Prokop znakomicie poprowadził grę drużyny
w środku pola. Na początku rundy wiosennej Bruk-Bet pokonał
w meczu derbowym Unię Tarnów
2-1, w kwietniu natomiast, w obecności 1500 widzów, pokonał na
własnym boisku najgroźniejszego
rywala w walce o awans do II
ligi Hutnika Kraków 2-0 i spokojnie zmierzał do końca rozgrywek. W rundzie wiosennej
niecieczanie przegrali tylko dwa
spotkania. Pierwsze na wyjeździe
z Lubrzanką Kajetanów 0-3, drugie na własnym boisku z rezerwami Korony Kielce 0-1. Kielczanie wygrali wprawdzie rywalizację w III lidze małopolsko-świętokrzyskiej, grali jednak bez prawa awansu i ten wywalczył, drugi
w tabeli, zespół Bruk-Betu.
Przed rozpoczęciem rundy
jesiennej zespół z Niecieczy
wzmocniło aż jedenastu nowych
zawodników, z których zdecydowana większość stanowiła o obliczu drużyny w jesiennych meczach. Nowymi twarzami w zespole byli: bramkarze Maciej Budka i Dariusz Trela, obrońcy Michał Czarny, Marcin Zontek i Patryk Ogórek, pomocnicy Paweł
Cygnar, Adrian Fedoruk, Mariusz
Kostek, Marcin Szałęga i Mateusz
Leśniowski oraz napastnik Patryk
Jałocha. W trakcie rundy jesiennej, w sierpniu, do zespołu
dołączył także znakomity napastnik, doskonale znany wcześniej z występów w Okocimskim
Brzesko Łukasz Szczoczarz. Bardzo dobrze zorganizowany zespół
Bruk-Betu, prowadzony przez
trenera Marcina Jałochę, był
prawdziwą rewelacją na II-ligowych boiskach. Niecieczanie
w pierwszej części sezonu zanotowali 12 zwycięstw, 4 remisy
i zaledwie trzy porażki. Wynik
ten pozwolił im zakończyć jesień
na pozycji lidera II ligi wschodniej. - Cieszę się, że udało się
nam zakończyć tegoroczne zma-

Obrońca Bruk-Betu Nieciecza Partyk Ogórek (z prawej) był mocnym punktem zespołu w rundzie jesiennej. FOT. TOMASZ PIETRAS

nej jesieni „Piwosze” pokonali
na wyjeździe inny zespół
z czołówki tabeli - Ruch Wysokie
Mazowieckie 2-1 i ostatecznie zakończyli pierwszą część sezonu
na piątym miejscu, ze stratą zaledwie czterech „oczek” do miejsca premiowanego awansem do
I ligi. - - Bardzo udanie zakończyliśmy drugoligowe zmagania
w tym roku. Pojedynek w Wysokiem Mazowieckiem był dla nas
bardzo trudny, toczył się bowiem
w fatalnych warunkach atmosferycznych, w czasie ulewnego
deszczu. Zdecydowanie lepiej niż
rywale poradziliśmy sobie jednak
na błotnistej murawie i dzięki
temu możemy cieszyć się ze zdobycia kompletu punktów. Zagraliśmy bardzo dobrze pod względem taktycznym, w pierwszej
połowie mieliśmy dużo przechwytów w środkowej strefie boiska,
po których groźnie kontrowaliśmy przeciwnika. Muszę przyznać,
że grając w tak trudnych warunkach zdecydowanie lepiej wytrzymaliśmy spotkanie pod
względem fizycznym. Cały zespół
zwycięstwo w ostatnim w tym
roku meczu ligowym zadedykował naszym głównym sponsorom
Browarowi Okocim należącemu
do grupy Carlsberg Polska oraz
Urzędowi Miasta w Brzesku, kierowanemu przez burmistrza
Grzegorza Wawrykę – mówił po
ostatnim meczu trener Okocimskiego, Krzysztof Łętocha.
Watro także podkreślić, że
w rundzie jesiennej „Piwosze”
doszli aż do 1/16 finału rozgrywek
o Puchar Polski, gdzie po emocjonującym meczu przegrali
a Arką Gdynia 1-2.

W Unii grali za darmo

Napastnik Okocimskiego Brzesko Łukasz Popiela (w białej koszulce) w rundzie jesiennej zdobył dla swojej drużyny w meczach
ligowych siedem goli. FOT. MACIEJ PYTKA
gania wygraną. Przed ostatnimi
meczami w tym roku założyliśmy
sobie, żeby na koniec jesieni mieć
w swojej zdobyczy punktowej
czwórkę z przodu, to znaczy zdobyć minimum 40 punktów i cel
ten zrealizowaliśmy w stu procentach. Co by nie mówić, to
w trakcie rundy jesiennej wykonaliśmy sporo ciężkiej pracy, która przyniosła zamierzone efekty
– stwierdził po ostatnim meczu
w 2009 roku trener Bruk-Betu,
Marcin Jałocha.

„Piwosze” blisko czołówki

Drugi z zespołów naszego regionu występujący w grupie
wschodniej II ligi Okocimski Brzesko miał bardzo trudną rundę
wiosenną. Rozpoczynając ją pod
wodzą trenera Jerzego Wójcika
„Piwosze” spisywali się bardzo
przeciętnie i długo zajmowali

miejsce w dolnych rejonach tabeli,
cały czas będąc poważnie zagrożeni degradacją do III ligi.
W kwietniu zarząd Okocimskiego
podjął decyzję o rozstaniu się
z trenerem Wójcikiem i zatrudnił
na jego miejsce Krzysztofa Łętochę. Nowy szkoleniowiec zupełnie
zmienił oblicze zespołu, który
w końcówce rozgrywek powoli
zaczął się piąć w górę ligowej tabeli. W pewnym momencie wydawało się nawet, że brzeszczanie
utrzymają się w II lidze bez konieczności rozgrywania spotkań
barażowych, jednak stracone
punkty w trzech ostatnich kolejkach po porażkach z Sandecją
Nowy Sącz (0-1) i Przebojem Wolbrom (2-3) oraz remisie z Pelikanem Łowicz (0-0) sprawiły, że „Piwosze” musieli walczyć o utrzymanie się w II lidze w meczach
barażowych. Po losowaniu par ba-

rażowych znakomicie przygotowany do walki o utrzymanie się
w II lidze zespół Okocimskiego
trafił na wicemistrza III ligi podlasko-warmińsko-mazurskiej Huragan Morąg i dwukrotnie pokonał
rywali 2-0 na wyjeździe oraz 5-0
na własnym boisku, zachowując
tym samym miejsce w II lidze.
W przerwie letniej doszło do
poważnych zmian kadrowych
w drużynie „Piwoszy”. Zespół
opuścili m.in. bramkarz Maciej
Palczewski, obrońcy: Marek
Drozd, Bartłomiej Łapuszek, Tomasz Twardawa i Marcin Zontek,
pomocnicy Dawid Dynarek, Marcin Kajca oraz napastnik Łukasz
Szczoczarz. W ich miejsce pozyskano do Okocimskiego pięciu
zawodników z Górnika Wieliczka:
Daniela Polichta, Damiana Szymonika, Wojciecha Wojcieszyńskiego, Macieja Kisiala oraz już

w trakcie rozgrywek Daniela Jarosza i wielu młodych, perspektywicznych graczy, takich jak:
bramkarze Bartłomiej Wygaś
i Tomasz Libera, obrońcy Rafał
Cegliński, Jakub Czerwiński oraz
pomocnicy Piotr Darmochwał
i Łukasz Rupa. Po zmianach
w składzie jesień była wyjątkowo
udana dla piłkarzy z Brzeska.
Początek nowego sezonu nie wyglądał wprawdzie najlepiej, gdyż
na inaugurację rozgrywek „Piwosze” przegrali z beniaminkiem
Bruk-Betem Nieciecza 0-3 natomiast w trzeciej kolejce spotkań
brzeszczanie, w kolejnym meczu
wyjazdowym, tym razem z Pelikanem Łowicz ulegli aż 0-4.
W siedmiu kolejnych meczach
zespół Okocimskiego nie poniósł
jednak porażki i na stałe zadomowił się w II-ligowej czołówce.
W ostatnim pojedynku tegorocz-

Trzecią siłą piłkarską w regionie tarnowskim w mijającym
roku był zespół Unii Tarnów.
Drużyna tarnowska, której przygotowaniem do rundy wiosennej
zajmował się trener Bogusław
Kwiek, wyjątkowo słabo spisywała
się w drugiej części sezonu
2008/2009, dlatego też na
przełomie kwietnia i maja szefowie Unii podjęli decyzję o rozstaniu się z dotychczasowym szkoleniowcem, zatrudniając na jego
miejsce, niemającego jeszcze zbyt
wielkiego dorobku trenerskiego
Marcina Manelskiego. Nowy szkoleniowiec stanął jednak na wysokości zadania i najpierw utrzymał
zespół w III lidze, natomiast w rundzie jesiennej rozpoczął budowę
nowej drużyny. Tarnowianie do
końca rundy wiosennej nie byli
wprawdzie pewni utrzymania się
w lidze, ostatecznie zostali jednak
sklasyfikowani na 11. miejscu
i bez problemów przedłużyli ligowy byt. Po rundzie wiosennej
zespól opuścili m.in. bramkarz
Rafał Korzec, obrońcy Waldemar
Jędrusiak, Marcin Niewola, pomocnik Tomasz Szczytyński oraz
napastnicy Dominik Cabała i Damian Wolański. Z powodu kontuzji
nie mogli grać także obrońca Tomasz Sobyra oraz pomocnik Paweł Kafel. W miejsce zawodników,
którzy opuścili tarnowski klub
pozyskano bramkarza Michała
Wilczyńskiego,
obrońcę
Bartłomieja Łapuszka, pomocników Tomasza Bombę i Marcina
Kucharzyka oraz napastnika
Bartłomieja Bogacza. Do zespołu
włączono także kilku utalentowanych wychowanków Unii. Runda jesienna była bardzo udana
dla zespołu „Jaskółek”.
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