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PI!KA NO"NA. W kontrolnym
meczu Okocimski Brzesko poko-
na! na wyje"dzie Partizan Barde-
jov 2–1 (1–0), Bramki zdobyli:
Marcezek 61 – Darmochwa! 32,
Gil 75.

Trela – Szymonik, Urba!ski,
Policht, Wawryka – Pyciak, G"az, Darmochwa",
Rupa – Trznadel, Kisiel oraz Palej, Czerwi!ski,
Jag"a, Kostecki, Krzak, Gil, #ytwiniuk, Pachota,
Kania.

– Bardzo dobrze zagrali!my
szczególnie w pierwszej po"owie,
w której obok gola zdobytego
przez Piotra Darmochwa"a na
list# strzelców mogli wpisa$ si#
Maciej Kisiel, Sebastian G"az
i Robert Trznadel. Po zmianie
stron, gdy w naszej dru%ynie
pojawili si# na boisku m"odzi
zawodnicy, gra si# nieco wy-
równa"a – oceni! wiceprezes
Okocimskiego pe!ni"cy tak#e
funkcj$ kierownika dru#yny Le-
s!aw Ko!odziej.

W zespole „Piwoszy” tym
razem zabrak!o narzekaj"cych
na drobne urazy Wojciecha Woj-
cieszy%skiego, Mateusza Paw!o-
wicza oraz nowego nabytku
Okocimskiego Paw!a Smó!ki. –
Wspomniani zawodnicy otrzy-

mali w sobot# wolny dzie& po
to, by mogli wróci$ do pe"ni si"
przed zbli%aj'cym si# zgrupo-
waniem – wyja&ni! trener Oko-
cimskiego Krzysztof '$tocha.

Wzorem ubieg!ych lat sze-
fowie brzeskiego klubu zdecy-
dowali si$ nie wysy!a( dru#yny
na zgrupowanie zimowe i zor-
ganizowali sze&ciodniowy obóz
w Brzesku, który rozpocznie
si$ w dniu dzisiejszym. – Od
poniedzia"ku do soboty b#dzie-
my zakwaterowani w schronis-
ku m"odzie%owym w Brzesku.
Wszyscy zawodnicy b#d' tre-
nowa$ dwa razy dziennie na
„Orliku” oraz w hali i na si"owni
– poinformowa! szkoleniowiec
„Piwoszy”.

Równie# dzisiaj do zespo!u
Okocimskiego do!"czy( ma 19–
letni bramkarz Unii Janikowo
Dawid Mieczkowski, którego
kierownictwo brzeskiego klubu
chce wypo#yczy(. Zawodnik te
by! ju# testowany przez brzeski
klub w lecie, przed rozpocz$-
ciem obecnej edycji rozgrywek.

Sze&ciodniowe zgrupowanie
brzeszczanie zako%cz" w sobot$
meczem kontrolnym z III–ligo-
wym Przebojem Wolbrom.

(PIET)

Czekaj! na bramkarza

PI!KA NO"NA. Pierwszoligo-
wa ekipa Termaliki Bruk–Bet
Nieciecza nie sprosta!a Tatrano-
wi Presov ulegaj#c w wyjazdo-
wym meczu 0–3 (0–2). Bramki
zdobyli: M. Baran 34, $urek 44,
Dolny 60.

Hajduch – Kowalski, Tu-
palski, A. Baran, Kubowicz – Pawlusi!ski,
Prokop, Cygnar, Pi$tek – Szczoczarz, Trafarski
oraz Towarnicki, Budka, Rygu"a, Piszczek Cios,
Wójcik, Fedoruk, J%dryka, Sza"%ga, Cichos,
M$ka.

Zespó! Termaliki Bruk–Betu
seri$ meczów kontrolnych
w trakcie przygotowa% do run-
dy wiosennej rozpocz"! od kon-
frontacji z wyst$puj"cym w s!o-
wackiej ekstraklasie Tatranem
Presov. Niecieczanie mimo po-
ra#ki ró#nic" a# trzech bramek
zaprezentowali si$ z niez!ej
strony, ich najwi$kszym grze-
chem by!a jednak s!aba sku-
teczno&( pod bramk" rywali. –
W drugiej po"owie wypracowa-
li!my sobie trzy doskona"e sy-
tuacje do zdobycia bramek jed-
nak dwukrotnie nie wykorzys-
ta" ich (ukasz Cichos, nato-
miast za trzecim razem b#d'cy
ju% w polu karnym S"owaków
Daniel M'ka troch# si# pogubi".
Mam te% nieco pretensji do s"o-
wackich s#dziów, którzy pro-
wadzili mecz zbyt drobiazgowo,
zdecydowanie cz#!ciej zauwa-
%aj'c przewinienia naszych
zawodników ni% gospodarzy.
Obecnie jeste!my na zupe"nie
innym etapie przygotowa& ni%
S"owacy i to te% na pewno mia"o
wp"yw na przebieg spotkania.
Po powrocie ze zgrupowania
w Muszynie nadal ci#%ko pra-
cujemy, w najbli%szych dniach
obci'%enia b#d' jeszcze wi#k-
sze. Na $wiczenie elementów
taktycznych przyjdzie nato-
miast czas w pó)niejszym okre-
sie przygotowa& – stwierdzi!
trener Termaliki Bruk–Betu
Miros!aw Hajdo.

Mecz bardzo pechowo za-
ko%czy! si$ dla pomocnika nie-
cieczan Karola Pi"tka. – Po
ostrym wej!ciu jednego ze S"o-
waków Karol Pi'tek dozna"
urazu stawu skokowego, mam
jednak nadziej# %e kontuzja
ta nie wyeliminuje go z tre-
ningów na d"u%ej – powiedzia!
szkoleniowiec niecieczan.

W zespole z Niecieczy za-
prezentowa!o si$ trzech no-
wych graczy s!owacki bram-
karz Lubos Hajduch oraz po-
mocnicy Dariusz Pawlusi%ski
(ostatnio zawodnik Cracovii)
i Pawe! Cygnar, który powróci!
do Niecieczy po czteromiesi$cz-
nym wypo#yczeniu do Szcza-
kowianki Jaworzno. W poje-
dynku z Tatranem zabrak!o
natomiast innego z nowych
graczy Termaliki Bruk–Betu
Krzysztofa Lipeckiego (ostatnio
pi!karz Kolejarza Stró#e), który
w minionym tygodniu by! chory
na zapalenie oskrzeli oraz To-
masza Metza narzekaj"cego
na lekkie przeci"#enie orga-
nizmu. – W tym tygodniu obaj
zawodnicy powinni ju% wzno-
wi$ treningi i uczestniczy$
z dru%yn' w kolejnym etapie
przygotowa& do rundy wiosen-
nej – uspokoi! trener Termaliki
Bruk–Betu.

Niecieczanie najbli#sze
mecze kontrolne rozegraj"
w pi"tek i w sobot$. Najpierw
zmierz" si$ z III–ligow" Gar-
barni" Kraków, natomiast
dzie% pó)niej ich rywalem
b$dzie II–ligowa Puszcza Nie-
po!omice.

(PIET)

Zabrak"o Lipeckiego
i Metza

Gór!
m"odzie#
PI!KA NO"NA. W meczu kon-
trolnym zespó! Wis!y (M!oda
Ekstraklasa) pokona! Szreniaw%
Nowy Wi&nicz 4–3 (1–2). Bramki
zdobyli: Jarosz 18, 21, 'wi#tek
90–karny – Czapa 10, testowany
56, 69, 85.

: Turbasa – Jag"a, Pasionek, Garze",
Marzec – Wojewoda, Pietras, &wi$tek, Dziadzio
– Suchan, Jarosz oraz Brzezia!ski, Kozerski,
Czajka, Batko, Fija", Fielek, Buras, P. Motak,
Gajewski.

Wi&niczanie w pojedynku kon-
trolnym z dru#yn" Wis!y Kra-
ków wyst$puj"c" w M!odej Eks-
traklasie zdecydowanie lepiej
zaprezentowali si$ w pierwszej
po!owie, w której gra toczy!a
si$ pod ich dyktando. Znacznie
gorzej zespó! Szreniawy zapre-
zentowa! si$ natomiast po zmia-
nie stron. – W drugiej po"owie
znacznie s"abiej zagrali!my
w defensywie. Wynika"o to jed-
nak z eksperymentalnie zesta-
wionej linii obrony, w której
na bokach wyst#powali wtedy
Krystian Gajewski i Pawe" Mo-
tak, zawodnicy którym trudno
b#dzie si# przebi$ do kadry
pierwszego zespo"u i raczej za-
graj' w rezerwach. Spo!ród no-
wych graczy maj'cych zasili$
nasz' dru%yn# przed rozpocz#-
ciem rundy wiosennej tym ra-
zem najs"abiej wypad" Maciej
Batko, niczym szczególnym nie
wyró%ni" si# tak%e Krzysztof
*wi'tek – oceni! kierownik dru-
#yny Szreniawy Antoni Dziok.
– Na razie w meczach kontro-
lnych daj# pogra$ wszystkim
zawodnikom st'd nasza gra
nie wygl'da mo%e jeszcze naj-
lepiej, ale te% wyniki spotka&
sparingowych nie s' przecie%
najwa%niejsze. Za dwa tygod-
nie, gdy wejdziemy w kolejny
etap przygotowa& w pojedyn-
kach z mocniejszymi rywalami
b#d' grali ju% tylko podstawowi
nasi gracze i wtedy dopiero b#-
dzie mo%na co! wi#cej powie-
dzie$ o dyspozycji dru%ny
– stwierdzi! trener Szreniawy
Dariusz Siekli%ski.

W sobotnim meczu z kra-
kowianami ze wzgl$du na drob-
ne urazy boisko przedwcze&nie
musieli opu&ci( Tomasz Woje-
woda i Maksymilian Kozerski.
Ponadto w dru#ynie z Nowego
Wi&nicza zabrak!o chorych Ra-
fa!a Tabaka (brak tego gracza
by! szczególnie widoczny
w &rodku pola) i Tobiasza Sto-
k!osy oraz Leszka Taraska, któ-
ry kibicowa! kolegom ogl"daj"c
mecz jeszcze z zaklejonym kon-
tuzjowanym okiem. – Trudno
powiedzie$ kiedy Leszek wróci
do treningu, ale na pewno nie
b#dzie to w najbli%szych dniach
– podkre&li! kierownik dru#yny
z Nowego Wi&nicza.

W kolejnym meczu kontro-
lnym, w &rod$ zespó! Szreniawy
zmierzy si$ z III–ligowym Gór-
nikiem Wieliczka. (PIET)

PI!KA NO"NA. W towarzy-
skim meczu kontrolnym Duna-
jec Zakliczyn pokona! Dunajec
Zbylitowska Góra 3–1 (0–1).
Bramki zdobyli: Krauze 68, Wilk
80, Pietras 85 – Krakowski 36–
karny.

Grzesicki – P. Libera, Maciosek,
Juszczyk, Falkowski – &l%czka, Krauze,
Pietras, Jarosz, Wilk – Caba"a oraz Wst%pnik,
Mazgaj, Gwi'd', Jamróg, O(wi%cimski.

.: Jewu"a – Jagoda, Krakowski,
P. Grzyb, L$dwik – Fa"da, Olesi!ski, D. Palej,
Bobro – Ga"uszka, I'yk oraz Baut, Pazdo",
Hajnysz, Sobyra, Papuga.

Zmro#ona p!yta boiska nie po-
zwala!a na finezyjn" gr$, st"d
w poczynaniach obu dru#yn spo-
ro by!o przypadkowo&ci. Mimo

wszystko w tych niezwykle trud-
nych warunkach zdecydowanie
lepiej zaprezentowa! si$ graj"cy
dwie klasy wy#ej zespó! z Za-
kliczyna, w którym po raz pierw-
szy wyst"pi! pomocnik Unii Tar-
nów Mateusz *l$czka. – Zawod-
nik ten w rundzie wiosennej za-
gra w naszej dru%ynie na zasa-
dzie wypo%yczenia. W zamian
za niego do zespo"u „Jaskó"ek”
przejdzie natomiast bramkarz
Tomasz Libera, którego uda"o
mi si# osobi!cie wykupi$ z Gli-
nika Gorlice – stwierdzi! graj"cy
trener Dunajca Zakliczyn Wac-
!aw Maciosek.

W kolejnym meczu kontro-
lnym, zespó! z Zakliczyna zmie-
rzy si$ w Wolani". Kilka nowych
twarzy kibice zobaczyli tak#e

w dru#ynie Dunajca Zbylitowska
Góra. – Wykupili!my z Unii Tar-
nów 22–letniego obro&c# Mateu-
sza L'dwika, który ostatnio wy-
st#powa" w Tuchovii Tuchów.
Jeste!my ju% tak%e po rozmowach
z do!wiadczonym pomocnikiem
Grzegorzem Olesi&skim ostatnio
graj'cym w Iskrze Tarnów. Wy-
razi" on ch#$ gry w naszej dru-
%ynie i mam nadziej# %e zdania
ju% nie zmieni. Do gry w naszej
dru%ynie przymierzany jest tak%e
pomocnik Nowej Jastrz'bki Piotr
Mucha, którego w sobot# zabrak"o
z powodu wyjazdu na turniej
halowy do Zawiercia – poinfor-
mowa! szkoleniowiec dru#yny
ze Zbylitowskiej Góry Krzysztof
Palej.

(PIET)

$l%czka za Liber%

75.
: Mikrut – Malec, G$sior, Gle!, Tr%dota

– Dr$g, So"tys, Tadel, Gurgul – Czarnik, Ku-
charzyk oraz Starzec, Adamowski, Bartkowski,
Tarczo!, Kaim, Osuch, Gro!ski, Bro'ek, Brzu-
chacz, Jasiak.
D$brovia: P"aneta – Pude"ko, Kogut, Minor,
P. Minorczyk – Chwa"ek, Bia"as, Jachym,
Wróbel – Rzepka, A. Nowak oraz Zaj$c, Kaba"a,
Cholewa, D. Czupryna, Kope).

Dla obu dru#yn pojedynek ro-
zegrany na bocznym boisku
Iskry Tarnów by! pierwszym
meczem kontrolnym w okre-
sie przygotowawczym. Zespó!
Wolanii wyst$puj"cy dwie kla-
sy wy#ej ni# rywal tym razem
zaprezentowa! si$ wyj"tkowo
s!abo. – Wynika"o to by$ mo%e
z faktu, %e po raz pierwszy
w tym roku grali!my na za-
!nie%onej p"ycie boiska, na co
dzie& trenujemy bowiem na
znakomicie przygotowanej
p"ycie ze sztuczn' nawierzch-
ni'. Poza tym desygnowa"em
do gry dwie jedenastki, co
tak%e musia"o wp"yn'$ na ja-
ko!$ naszej gry – stwierdzi!
trener Wolanii Roman Cio-
cho%.

W zespole z Woli Rz$dzi%-
skiej wyst"pi!o trzech no-
wych graczy: 31–letni po-
mocnik 'ukasz Dr"g, który
powróci! do dru#yny po pó!-
rocznej przerwie spowodo-
wanej nawa!em obowi"zków
zawodowych, bramkarz Ro-
bert Starzec (po powrocie
z zagranicy) oraz próbuj"cy
swoich si! w Wolanii pomoc-
nik Or!a D$bno Adrian Gur-
gul. Ostatni z wymienionych
graczy zaprezentowa! si$
bardzo przeci$tnie i zdaniem
trenera Ciochonia ma nie-
wielkie szanse na pozostanie
w jego zespole.

Pierwszy pojedynek spa-
ringowy w tym roku fatalnie
zako%czy! si$ dla niezwykle
do&wiadczonego, 41–letnie-
go zawodnika Wolanii Mar-
cina G"siora, który w ko%-
cówce pierwszej po!owy
opu&ci! plac gry z powa#n"
kontuzj" &ci$gna Achillesa.
– Marcin bezpo!rednio po
meczu pojecha" do szpitala
gdzie lekarz potwierdzi" ze-
rwanie !ci#gna Achillesa
– poinformowa! szkolenio-
wiec Wolanii.

Chwil$ wcze&niej z powodu
urazu kolana boisko musia!
tak#e opu&ci( Jakub Tadel.
W kolejnym meczu kontro-
lnym, w sobot$ Wolania zmie-
rzy si$ z innym IV–ligowcem
Dunajcem Zakliczyn.

Zespó! D"brovii D"browa
Tarnowska po raz pierwszy
wyst"pi! pod wodz" nowego
szkoleniowca 'ukasza Cabaja,
który zast"pi! na tym stano-
wisku Stanis!awa Kroka.
Nowy trener D"brovii jako za-
wodnik wyst$powa! w zespo-
!ach Stali Mielec, Podgórza
Kraków, Pogoni Skotniki,
S!omniczanki S!omniki i Zwie-
rzynieckiego Kraków, nato-
miast jako szkoleniowiec pra-
cowa! wcze&niej z grupami
m!odzie#owymi W$grzcanki
W$grzce Wielkie, Podgórza
Kraków i Zwierzynieckiego.
W D"brovii po raz pierwszy
samodzielnie poprowadzi ze-
spó! seniorów. Obok trenera
nowymi zawodnikami w dru-
#ynie z D"browy Tarnowskiej
s" pomocnik Dariusz Czup-
ryna z Avy Gr"dy oraz obro%-
ca S!awomir Kope( z Victorii
Szarwark. (PIET)

Zerwany Achilles
G!siora
PI!KA NO"NA. Wolania Wola Rz!dzi"ska – D#brovia
D#browa Tarnowska 2–2 (0–0)

Obro(ca Wolanii Marcin G#sior (w &rodku) opuszcza! boisko z grymasem bólu na twarzy. 
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