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!wietn" skuteczno#$ pokazali
pi%karze lidera II ligi Bruk-Betu
Nieciecza w sparingowej po-
tyczce z Juvent" Starachowice.
Podopieczni trenera Marcina
Ja%ochywprost„rozstrzelali”ry-
wali, aplikuj"c im a& sze#$ bra-
mek.

Spotkanie odby%o si'
w Strasz'cinie. Trzecioligowiec
ze !wi'tokrzyskiego nie okaza%
si' wymagaj"cym rywalem dla
niecieczan.Bruk-Betwygra% wy-
soko, chocia& na pocz"tku do#$
niespodziewanie przegrywa%
0:1. Sta%osi'topoprostopad%ym
podaniu, po którym jeden z za-
wodników Juventy znalaz% si'
wsytuacji sam na sam i j" wyko-
rzysta%.

Pi%karze z Niecieczy szybko
jednak i to z nawi"zk" zacz'li
odrabia$straty. W15minpobar-
dzo %adnej zespo%owej akcji wy-
równa% Marcin Sza%'ga.

Ju& po chwili znowu Sza%'ga,
po %adnym uderzeniu z pierw-
szej pi%ki, podwy&szy% wynik
spotkania.

W pierwszej po%owie na list'
strzelców wpisa% si' te& Artur
Prokop, który uderzeniem
z rzutu karnego pokona%
golkipera go#ci. Pewne prowa-
dzenie po pierwszych 45 minu-
tach gry jasno wskazywa%o, kto
naboiskuwStrasz'ciniedyktuje
warunki gry.

W drugiej cz'#ci przewaga
niecieczan by%a wci"& bardzo
du&a. Efektem by%y kolejne

bramki. Jedn" z nich zdoby% (u-
kasz Szczoczarz.

– Zanim to si' sta%o to %adnie
z sob" pi%k' zgrali Kwiek z Wój-
cikiem–komplementowa%kole-
gów zadowolony napastnik
niecieczan.

Szczoczarzwtympojedynku
móg% jeszcze zdoby$ jednego
gola,ale...nie&a%owa% ,&e nietra-
fi% do bramki.

–Stoj"cnadobrejpozycjiude-
rzy%em pi%k' g%ow". Nie wpad%a
do siatki, jednak gdyby tak si'
sta%o, to i tak nie zosta%aby
uznana, ze wzgl'du na spalo-
nego – mówi zawodnik.

Trener Marcin Ja%ocha wci"&
szuka optymalnego ustawienia
przed hitowo zapowiadaj"cym
si'spotkaniemze!witemNowy
Dwór Mazowiecki. Dotyczy to
równie& formacji ataku. W dru-
giejpo%owiezagra%wnim(ukasz
Szczoczarz, a za swoich partne-
rówmia%Le#niowskiegoiSmó%-
k'.

– Dla mnie nie by%o a& takiej
du&ej ró&nicy z kim gram. Zdaj'
sobie doskonale spraw', &e tre-
nerpróbujeró&nychrozwi"za).
Chce nas jak najlepiej przygoto-
wa$ do rozgrywek – dodaje
„Szczota”.

Przypomnijmy, &e w sobot-
nim sparingu w barwach Bruk-
Betu z Juvent" Starachowice za-
brak%o Waldemara Dzier&a-
nowskiego, Piotra Trafarskiego
i Sebastiana Rygu%y. Wszyscy
oni lecz" kontuzje.

Pi!karzeBruk-Betuostro
postrzelaliwsparingu
Bruk-Bet 6
Juventa 1
AndrzejMizera
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!ukasz Szczoczarz w sobotnim sparingu z Juvent" strzeli# jedn" z bramek dla Bruk-Betu

Bruk-Bet Nieciecza
– Juventa Starachowice 6:1 (3:1)

Bramki dla Bruk-Betu: Sza!"ga 15, 21,
Prokop 25-karny, Cios 48, Szczoczarz 68,
Kot 80.

Bruk-Bet: Baran – Kleindschmidt,
Cios, Jacek, Zontek – Fedoruk,
Prokop, Cygnar, Kwiek – Sza!"ga,
Smó!ka. Zagrali równie#: Budka, Ogó-
rek, Czarny, Wójcik, Metz,
Szczoczarz, Kot, Fija!.

PI!KANO"NAPucharPolski,sparingi

Wsobot',wspotkaniuIVrundy
Pucharu Polski na szczeblu
TOZPN, wyst'puj"ca w IV lidze
Szreniawa by%a lepsza od trze-
cioligowca o co najmniej jedn"
klas'.

Pocz"tekmeczumóg%by$wy-
marzonydlago#ci.Ju&w3minu-
cie Nytko stan"% sam przed
Brzezia)skim, jednak uderzy%
nad poprzeczk". Po chwili
z rzutu ro&nego centrowa%
Tarasek, lot pi%ki przed%u&y%
Kiwacki, odbi%a si' potem od
g%owy Dzie)skiego i wtoczy%a
do bramki Unii.

W 13 min z prawej strony boi-
ska zacentrowa% Dziadzio. Fut-
bolówka trafi%a do Taraska,
który nie zwyk% marnowa$ ta-
kich okazji.

Tensampi%karzustali%wynik
doprzerwy.Do#rodkowa%Pasio-
nek z wolnego, g%ow" strzeli%
Tarasek, pi%ka odbi%a si' jeszcze
od s%upka i wpad%a do siatki.

Poprzerwiemocnymstrza%em
w 55 min wynik ustali% Pietras.
Wcze#niej s'dzia móg% wyrzuci$
z boiska Pi't' za faul na Dzie)-
skim,którymia%miejscepozapo-
lemkarnym„Jaskó%ek”.

Graj!klas"ni#ej,
bylioklas" lepsi...

Szreniawa Nowy Wi!nicz – Unia Tarnów
4:0 (3:0)

Bramki: Tarasek 13, 29, Dzie$ski 5,
Pietras 55.

S"dziowa#: Tomasz Kita (Brzesko).

Widzów: 150.

Szreniawa: Brzezia$ski – Fary$ski,
Pasionek (64 Rucha!owski), Garze!, Jag!a
– Pietras, Obierak (46 Goryczko), Dzia-
dzio, Tarasek (46 Stok!osaI) – Dzie$ski
(57 Motak), Kiwacki.

Unia: Pi"taI – Miko!ajczyk, Bartkowski,
%apuszekI, PawlakI – Oc!o$ (80
&l"czka), KazikI, &l"zak (70 Jamróg),
Kucharzyk – Nytko (60 Kroker),
Saratowicz (60 Drozdowicz).

Niepokójprzedlig!

Przebój Wolbrom dozna% praw-
dziwej kl'ski w sparingowej
konfrontacji ze #l"skim trzecio-
ligowcem, co jest niepokoj"ce
na tydzie) przed startem II ligi.

Gospodarzedominowalibar-
dzowyra*nie,mimo&etozespó%
z ni&szej klasy. Trener wol-
bromian Robert Or%owski nie
rozdziera jednak szat po tej kl'-
sce, ale tak po prawdzie, to jest
si'nadczymzastanawia$.Prze-
bój gra bowiem w sparingach
po prostu fatalnie. Wystarczy
przypomnie$, &e poprzednio
uleg% KSZO Ostrowiec !wi'to-
krzyski a& 0:6. O ile jeszcze tak
wysoka pora&ka z pierwszoli-
gowcem jest jako# wyt%uma-
czalna, o tyle kl'ska z reprezen-
tantemzaledwieIII ligimusipo-
wodowa$ w Wolbromiu bicie
na alarm.

Wynik sparingu musi mar-
twi$,cho$niewolnote&zapomi-
na$,&ewolbromianieznowunie

zagrali w pe%nym sk%adzie – za-
brak%o Ros%onia i Gui.

Szczególnie zatem obrona
by%a os%abiona, bo na Ros%oniu
szkoleniowiec opiera przecie&
gr' tej formacji. A ju& w najbli&-
sz" sobot' Przebój zmierzy si'
w pierwszym wiosennym ligo-
wym meczu z Okocimskim
Brzesko.

Kibicom w Wolbromiu ju&
cierpnie skóra, co te& ich ulu-
bie)cy, maj"c bardzo mocno
zmieniony sk%ad w stosunku
do rundy jesiennej (przede
wszystkim bardzo m%ody),
b'd" w stanie pokaza$ w star-
ciach z II-ligowymi wyjada-
czami.

Szreniawa 4
Unia 0
"ukaszJaje

Rozwój 5
Przebój 0
Jacek#ukowski

Rozwój Katowice
– Przebój Wolbrom 5:0 (1:0)

Bramki: J"drowski 40, Gacki 53, Ga!ecki
68, Wawrzy$czok 80, Waniek 85.

Rozwój: P!onka – Mielnik, Lis, Ga!ecki,
%oboda – Brysz, Gacki, Colik – Giesa,
J"drowski – Polis. Grali te#: Dziura –
Setlak, Szeja, Wawrzy$czok, Waniek,
Kuzak, Jarnot, Michalski.

Przebój: Palczewski – Banaszkiewicz,
Kowalski, Kiczy$ski, Derejczyk – Chrza-
nowski, Siedlarz, Trzmielewski, Duda –
Jarosz, Kuta. Grali te#: Rak, Kwa'ny,
Wdowik, Osuch, Ko!odziejczyk, (mudka.

Okocimnapi!tk"

To by% ostatni sparing Okocim-
skiego przed drugoligow"
wiosn".PodopieczniKrzysztofa
('tochyzaprezentowalisi'zdo-
brejstrony.Przewa&aliitoznacz-
nie na tle s%abszego rywala.

Spotkanie pierwotnie mia%o
odby$ si' na boisku w Wielkiej
Wsi. – Nie da%o si' na nim abso-
lutniegra$.By%ozmarzni'teoraz
pokrytewielk" liczb"dziur.Zde-
cydowali#mysi'oprzeniesieniu
pojedynku na nasz" g%ówn"
p%yt'–mówitrenerOlimpiiMa-
ciej Smagacz.

Jegodru&ynawyra*nieodsta-
wa%adodrugoligowca.Okocim-
ski pewnie wygra%. Strzeli% pi'$
bramek, a móg% o wiele wi'cej.
Dogodnychokazjiniewykorzy-
stalim.in.Skorupski,Matrasczy
Kisiel.

Olimpia 0
Okocimski 5
AndrzejMizera

Olimpia Wojnicz
– Okocimski Brzesko 0:5 (0:4)

Bramki: Gil 28, Ogar 32, Czerwi$ski 43,
Pyciak 44, Kisiel 51.

S"dziowa#: Pawe! P!oskonka (Tarnów).

Olimpia: Zapa!a – Morys, Góral, Malisz,
Fry' – Krauze, Kurzawski, Pazdo!,
Barwacz – Pachota, Ulas. Zagrali te#:
Stefa$ski, B. Janicki, M. Janicki.

Okocimski: Palej – Czerwi$ski, D.
Policht, Cegli$ski, Wawryka – Rupa,
Darmochwa!, Kozie!, Pyciak – Gil, Ogar.
Zagrali te#: Libera, Wyga', Szymonik,
Jag!a, Wojcieszy$ski, Kostecki, Matras,
Kisiel, Skorupski.


