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Nie licząc dni , godzin i lat ... 

  

Jubileuszowy rok 2012 - 5-cio lecie OZB Tatary . Czas mija szybko to juz 5 lat kiedy to Dariusz Gardjas 

wpadł na pomysł stworzenia drużyny piłkarskiej na Tatarach . Oficjalną datą powstania naszego 

zespołu uważamy początek października 2007 roku kiedy to przystąpiliśmy pierwszy raz do rozgrywek 

o Mistrzostwo Lublina TKKF Omega organizowanych przez pana Zbigniewa Furmana. Naszą ideą było 

aby nasza drużyna była złożona z chłopaków związanych z naszym osiedlem i tak jest do dnia 

dzisiejszego . Rotacje w naszym składzie odbywały sie praktycznie tylko w pierwszych miesiącach 

naszego istnienia ,potem już bardzo szybko wytworzył sie jeden niezmienny, żelazny skład który 

reprezentuje nasze osiedle na przestrzeni lat. Zawodnicy OZB są jedną z najbardziej rozpoznawanych 

drużyn amatorskich na Lubelszczyźnie, na swoim koncie mają wiele sukcesów . Z powodzeniem 

startują każdego roku w rozgrywkach lubelskich a także turniejach rozgrywanych poza naszym 

województwem. 

Liczba pucharów zdobytych przez zespół jest bliska trzydziestu a wszystkie trofea znajdują sie w 

budynku Administracji Osiedla TATARY. Do największych sukcesów zespołu zaliczane są: 

 

- tegoroczne wicemistrzostwo Lublina w rozgrywkach halowych TKKF OMEGA 

- Mistrzostwo w Orlikowej Lidze Szóstek 2010 

- II miejsce w Halowym Pucharze Fanów 2010 (Warszawa) 

 
To tylko najważniejsze osiągnięcia, których OZB posiada jeszcze wiele. 

 



Jubileuszowy Rok 

 

 

 
2 

 

 

 

Wielokrotnie nasi zawodnicy zdobywali także nagrody indywidualne , Michał Morawski został 

wybrany najlepszym zawodnikiem Turnieju Charytatywnego i dokładnie tak samo nagrodzony został 

w Warszawie Ireneusz Majewski, natomiast tytuł najlepszego strzelca Orlikowej Ligi Szóstek przypadł 

Witoldowi  Niezbeckiemu . Trzeba wspomnied  także że bardzo często nagradzany jest nasz bramkarz 

a ostatnie wyróżnienie i statuetka za Najlepszego bramkarza turnieju wpadły w ręce Kacpra Marca 

podczas turnieju z okazji Święta Niepodległości rozgrywanego 11.11.2011 na hali Globus. 

 

Od strony organizacyjnej drużyna jest także bardzo dobrze poukładana, a wszelkimi formalnościami  

dotyczącymi organizacji treningów, ustalaniem sparingpartnerów a także zgłaszaniem zespołu do 

danych rozgrywek zajmuje sie Dariusz Wadowski. 

Wyposażenie w sprzęt sportowy jak na amatorską drużynę jest tu imponujące. 

Cztery komplety strojów meczowych , dresy , jednolite torby a nawet szaliki to tylko częśd ekwipunku 

jaki posiadają gracze OZB. 

 

Funkcje kapitana drużyny OZB TATARY pełni występujący z numerem 10 - Michał Kusyk. 

Od lat działa także strona internetowa na której systematycznie umieszczane są najświeższe 

informacje o poczynaniach zespołu, aktualizowana na bieżąco jest także galeria ze zdjęciami ze 

spotkao OZB. 

Młodzi zawodnicy z Tatar udzielali się także przez te lata charytatywnie a najlepszym przykładem jest 

coroczny udział w Wojewódzkim Turnieju Charytatywnym w Świdniku z którego dochód 

przeznaczany jest na szlachetny cel czyli pomoc dzieciom chorym. 

 

W cyklu rocznym zespół OZB z piłką nie rozstaje sie prawie wcale ponieważ gdy kooczy się sezon 

halowy przychodzi czas na poczynania w Orlikowej Lidze Szóstek i innych turniejach rozgrywanych na 

boiskach trawiastych, ciekawostką jest także to iż zaliczyli także epizod w innej odmianie  piłki nożnej 

a mianowicie tej w którą gra sie na piasku czyli w tzw. Beach Soccer. Na takim turnieju w Warszawie 

gracze z Tatar zajęli 4 miejsce uznając je za spory sukces i zapowiadają kolejne starty w takich 

imprezach. 

 

Zespół ma także aspiracje na zgłoszenie sie do B-klasy rozgrywek Lubelskiego Związku Piłki Nożnej 

lecz brakuje sponsorów którzy pokryli by niezbędne koszta potrzebne do przystąpienia do gry. 

To że w B-klasie radzili by sobie z powodzeniem udowodnili pokonując w Piotrkowie w meczu 

sparingowym drużynę Piotrcovi Piotrków. 
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Jeszcze tej zimy świeżo upieczony Wicemistrz Lublina weźmie udział w Mistrzostwach Lublina 

Zakładów Pracy TKKF OMEGA a także w wielu silnie obsadzonych turniejach takich jak: 

 

 

22.01.2012 - Turniej Heiro Futsal Cup w Rzeszowie 

Luty 2012 - Halowy Puchar Fanów w Warszawie 

3-4 marzec 2012 - Charytatywny Turniej Wojewódzki w Świdniku 

 

 

 

SKŁAD DRUŻYNY OZB TATARY: 

Nr. Imię Nazwisko Data ur. 

23. KACPER MARZEC 18.02.89 

4. PRZEMYSŁAW SADURSKI 6.10.88 

5. ŁUKASZ OŻGA 7.01.88 

6. DARIUSZ WADOWSKI 19.12.86 

7. WITOLD NIEZBECKI 12.03.86 

8. MATEUSZ PANIAK 9.06.88 

9. DARIUSZ GARDJAS 9.11.87 

10. MICHAŁ KUSYK 7.05.90 

11. MICHAŁ MORAWSKI 21.08.87 

12. PIOTR WISZOWATY 3.11.92 

14. IRENEUSZ MAJEWSKI 10.06.86 

15. ŁUKASZ KOSIARSKI 26.12.84 

 

 
 

 

 

 

 

 


