
07SPORT03.09.2012 C

D!ugooczekiwanederbyregio-
nu tarnowskiego okaza!y si"
lekcj# szczero$ci. –Niewygra-
li!myzas"u#enie.Mecz oscylo-
wa" wokó" remisu – przyzna-
wa! bez ogródek trener go$ci
KazimierzMoskal.
To by!a rzetelna i prawdzi-

wa ocena tego, co kibice byli
zmuszeni ogl#da%. Pierwszoli-
gowcy zaserwowali im s!abe
widowisko.Opróczwalki, bra-
kowa!o w nim wszystkiego.
Gra toczy!asi"g!ówniew$rod-
ku pola. O akcjach podbram-
kowych kibice mogli jedynie
pomarzy%.
Ca!kiem realnie natomiast

gospodarze wierzyli w remis.
A tymczasem przegrali trzeci
mecz z rz"du i byli za!amani.
– Nie wiem, dlaczego tak si$

sta"o. Trudno mi cokolwiek
na ten temat powiedzie% –
przyznawa! Marcin Sza!"ga,
pomocnik gospodarzy.
Smutek, cho% szczery, nie

wybieli obrazugry „Piwoszy”.
–W takich meczach musimy
ca"y czas by% skoncentrowani
– analizowa! na gor#co posta-
w" swoich podopiecznych
Krzysztof &"tocha opiekun
„Piwoszy”.
Zbrakukoncentracji benia-

minka urodzi!y si" b!"dy,
aponichpad!ybramki. Zanim
do tego dosz!o, brzeszczanie
cieszyli si" z prowadzenia.
W tym przypadku nie popisa!
si" s"dzia, któregonabra!Piotr
Darmochwa!. Zawodnikupad!
wpolu karnymobokDalibora

Plevy.Arbiternies!usznie zda-
rzeniezakwalifikowa! jako faul
S!owaka. Podarowan# jede-
nastk" pewnie na bramk" za-
mieni!WojciechWojcieszy'ski.
A potem dla „Piwoszy” by!o
jeszcze gorzej.
W27min !adnie ze skrzyd-

!aDariusz Pawlusi'ski zagra!
dostoj#cegonadrugimmetrze
Andrzeja Rybskiego. Napast-
nik uderzy!, a Dawid
Mieczkowski wybi! pi!k"
pod nogi Rybskiego. Dobitka
okaza!asi" skuteczna. –&atwo
stracili!my t$ bramk$. Go!cie
nie za bardzo przy niej si$ na-
pracowali. Pi"ka nie powinna
tak przej!% przez nasz' szes-
nastk$ – ocenia! &"tocha.
Decyduj#ce trafienie

nieciecznie zadali w 82 min.
Po szybkim kontrataku
VojtechHorvathzagra!donie-
pilnowanego Piotra Ceglarza,
a tenz18mstrza!emponownie
pokona!Mieczkowskiego.
– Pi"ka lecia"a po ko(le

na zroszonej trawie i mog"a
sprawi%k"opoty bramkarzowi
– oceni! szcz"$liwy strzelec.
Go$cie gola zdobyliwcze$niej.

W 63 minucie pi"kn# prze-
wrotk# pi!k" do bramki skie-
rowa! Jan Paw!owski. Arbiter
uzna!, (emia! zawysoko pod-
niesion# nog" i podyktowa!
wolnego.
Nic do gry w Okocimskim

niewniós! debiutuj#cywbar-
wach tegoklubuSenagalczyk
Idrissa Cissé. W Termalice
Bruk-Becie zniez!ej stronypo-
kaza! si" zakontraktowany
w $rod" &ukasz Pielorz.

Katowicegra!y
zbytdobrze
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Bramki
1:0 Wojcieszy!ski 15 karny, 1:1 Rybski 27,
1:2 Ceglarz 82.
S"dziowali:Dawid Bukowczan (#ywiec) oraz
Rados$aw Heller (Skoczów) i Mi$osz Widlarz
(#ywiec).
#ó$te kartki: Zaniewski (6), Wieczorek (16),
Urba!ski (22).
Widzów: 1000.

OKOCIMSKI
BRZESKO

TERMALICA
BRUK-BET

1 2

1–4–4–2
Nowak 6
Pi%tek 6
Czerwi!ski 6
Pleva 6
Pielorz 7
Piotrowski 6
(77 Szczoczarz)
Horvath 7
Ceglarz 7
Pawlusi!ski 6
(65 Lipecki)
Rybski 7
Sobczak 2
(46 Paw$owski) 6

1–4–4–2
Mieczkowski 4
Wieczorek 4
(84&ytwyniuk)
Jacek 5
Urba!ski 5
Wawryka 5
Pyciak 5
Baliga 4
Wojcieszy!ski 6
Sza$"ga 6
Darmochwa$ 5
(67 Cisse)
Zaniewski 3
(54 Ogar)

(1:1)

Okocimski Termalica

MECZWLICZBACH

Strza!y
Strza!ycelne
Rzuty ro"ne
Faule
Spalone

11
7
5
16
2

16
8
6
11
6

– Gratuluj$ Rafa"owi zdo-
bycia trzechpunktów–smutny
rozpocz#! pomeczow# konfe-
rencj" prasow# trener Koleja-
rza Przemys!awCecherz.
– Do!% d"ugo czeka"em, #e-

by w ko)cu nam pogratulowa-
no. Z tego powodu si$ ciesz$ –
wzupe!nieodmiennymnastro-
ju by! opiekun gospodarzy Ra-
fa!Górak.
Rado$ci szkoleniowca zKa-

towic nie ma co si" dziwi%, bo
trzy punktywywalczone z Ko-
lejarzem to pierwsza wygrana
jego pi!karzyw tymsezonie.
Wca!ym spotkaniu najja$-

niejsz#postaci#go$ci by!Kon-
rad Forenc. W 25 min po ude-
rzeniuKrzysztofaWo!kowicza
wybi! pi!k" na rzut ro(ny. Kil-
ka chwil potemwsytuacji sam

nasamokaza! si" lepszyod&o-
tyszaDenisaRakelsa i obroni!
pot"(ny strza! Przemys!awa
Pitrego. Bezradny by! w 34
min, kiedypouderzeniug!ow#
pi!k"dosiatkiwpakowa! w!a$-
nie Pitry.
W tej cz"$ci gry Kolejarz

na plus zapisa% mo(e mocne
uderzenie imponuj#cegowtym
sezonie skuteczno$ci# (5 bra-
mek)MaciejaKowalczyka i sy-
tuacj" Kamila Nitkiewicza.
Bezb!"dny by! jednak Witold
Sabela.
Po zmianie stron znów

do ataku ruszyli miejscowi.
W63minrzutkarny(faul iczer-
wonakartkaDawidaSzufryna)
wykorzysta! Pitry. W 75 min
mog!o by% ju( 3:0, ale dobrej
okazji nie wykorzysta! Kamil
Cholerzy'ski.
– Do pierwszej zdobytej

bramki grali!my ca"kiem cie-
kaw'pi"k$.Mieli!mysporo sy-
tuacji strzeleckich, które ju#
wcze!niej mogli!mywykorzy-
sta%.Natomiastpoobj$ciupro-
wadzenia, troszeczk$ si$ cofn$-
li!my. Sam nie wiem, dlacze-
go.Mo#epoprostugradoprzo-
du kosztowa"a nas sporo si"?
W drugiej po"owie, po rzucie
karnym, sytuacja si$uspokoi-
"a. Praktycznie kontrolowali-
!myca"yczas spotkanie iuda-
"o si$ wygra% – opowiada! tu(
pomeczustrzelecobubramek.
Zdaniemnapastnika,kluczo-

wym momentem sobotniego
starciaby! rzutkarny i czerwo-
na kartka.
–Na pewno go!cie ze Stró#,

graj'c w dziesi'tk$, nie byli
w stanie nam zagrozi%. Prze-
prowadzali tylko jakie! spon-
taniczne ataki. Do momentu
podwy#szenia prowadzenia
spotkanie si$ równowa#y"o.
Oni próbowali, my próbowali-
!my. Na pewno rzut karny
po przerwie wszystko ustawi!
– przyzna!.
W sobot" Katowice wygra-

!y,aKolejarzprzegra!pierwszy
raz w tych rozgrywkach.
W szóstej kolejce pierwszej li-
gidoStró(przyjedziebeniami-
nek zOlsztyna.
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Naci"gane zwyci#stwo
ILIGA. Wderbachwygra!aTermalicaBruk-Bet,alesprawiedliwy by!byremis

Tow!a"niepotejakcjiAndrzej Rybskizdoby!wyrównuj#cegogoladlaTermaliki Bruk-BetuNieciecza
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$#tochanie obawia si#, %e straci prac#wBrzesku

Wyje(d(aj#cazestadionuOko-
cimskiego,TermalicaBruk-Bet
ju(zosta!aokrzykni"tadru(y-
n# wyjazdów. W tym sezonie
wygrywatylkopozaNieciecz#.
Sztuka tauda!a jej si" ju( trzy-
krotnie. U siebie natomiast
dru(ynadwukrotnie przegry-

wa!a. Z mianem „wyjazdowej
ekipy” nie zgadza si" strzelec
wyrównuj#cejbramkiAndrzej
Rybski. – Nie przesadzajmy
z tym. Pami$tajmy, #e w po-
przednim sezonie wygrywali-
!my u siebie i na wyjazdach.
Obecnieprzegrali!mydwame-
czeusiebie, todlanasdotkliwy
bilans, ale mam nadziej$, #e
si$ zmieni. Cieszymysi$ z tych
punktów i zwyci$stwawBrze-
sku, bo by"o naszym pierw-
szymw historii – przyznawa!
napastnik „S!oników”.
Wyjazdowa „passa”, cho%

cieszy, towci#(zastanawia tre-
neraTermaliki Bruk-BetuKa-
zimierzaMoskala. –To trudny

temat.Sp$dzami sen zpowiek.
Nie wiem, czym to jest spowo-
dowane i dlaczego tak to
wszystko si$ uk"ada. W naj-
bli#szymmeczuu siebiemusi-
my zrobi% wszystko #eby wy-
gra% –mówi szkoleniowiec.
Trzecia z rz"du pora(ka

wszystkichwBrzeskumartwi.
Nie wywo!uje jednak stanu
wrzenia. Przed najbli(szymi
spotkaniami z Flot# )winouj-
$cie i Poloni# Bytom trener
Krzysztof &"tochamo(e spa%
spokojnie. Szkoleniowiec cie-
szy si" zaufaniem w!adz klu-
bu. Sam zainteresowany nie
obawia si", (e móg!by straci%
prac". – Je#eli czego! si$ boj$,

to !mierci. Po pi$ciu meczach
mamy cztery punkty. Je#eli
kto! przed sezonem, patrz'c
nanasz terminarz, powiedzia"-
by, #e b$dziemy ich tyle mieli,
to !mia"omo#naby"obygonaz-
wa% fantast'. Okazuje si$, #e
teraz taki jest nasz dorobek
– ocenia &"tocha.
Szkoleniowiec „Piwoszy”

konsekwentniewierzywswój
zespó!. –Moi zawodnicy pre-
zentuj' poziom pierwszoligo-
wy. Musimy wyeliminowa%
b"$dy, które nam si$ przytra-
fiaj'. Cz$!% znichnie zdarza-
"a nam si$ nawet w drugiej li-
dze – uwa(a trener.

I LIGA. Jedenmecz, a ilew#t-
ków. Sobotnie zwyci$stwo by-
!o dla Termaliki Bruk-Betu
trzeci# z rz$duwygran# nawy-
je%dziew tymsezonie. To by!
te& pierwszy ligowymeczwy-
grany przez „S!oniki”wBrze-
sku. „Piwosze” natomiastmu-
sieli pogodzi' si$ z trzeci#
z rz$du pora&k#.
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PI!KANO"NA

Krzysztof!"tocha,
Okocimski:
–Remisby!bysprawiedliwym
wynikiem.Wnaszej grze
wci#" zdarza!y si$manka-
menty. Poziommeczunieby!
wysoki. Dominowa!awnim
walka.
Kazimierz Moskal,
TermalicaBruk-Bet:
–Ciesz#mnie tylko trzypunk-
ty.Nie jestemzadowolony ze
stylugrymojego zespo!u.Mu-
simywci#"pracowa%.

ZDANIEMTRENERÓW

ZDANIEMTRENERÓW

Przemys#awCecherz,
KolejarzStró$e:
Zapierwsz#po!ow$mamolbrzy-
miepretensjedoswojegozespo!u.
Grali&myzupe!nienieto,cozak!a-
dali&mysobienaodprawach.Za-
decydowa!y indywidualneb!$dy,
szczególniewatakupozycyjnym.
Otomampretensje inapewno
niektórzyzawodnicytous!ysz#.
Stracili&mybramk$,niestety,
posta!ymfragmenciegry.Szkoda
miDawidaSzufryna,bo jestto
bardzoambitny i fajnyzawodnik.
Mia!kry%Przemys!awaPitrego
przyrzuciero"nym,apotemta
nieszcz$snaczerwonakartka.
Niktsi$tegoniespodziewa!.My-
&l$,"eniepotrzebnefaulowa!.
Mo"natoby!opu&ci%. Potemzro-

bi!si$meczdlakibiców,bardzo
otwarty.Akcjazaakcj$z jednej,
zdrugiejstrony.Wtedy,kiedybyli-
&myju"wdziesi$ciu,ma!owierzy-
li&mywto,"eodrobimystraty.
By!oto,przytakgraj#cej
„Gieksie”,niemo"liwe.Szacunek
dlach!opcówzaprac$wykonan#
wdziesi$ciu.'a!uj$,boliczyli&my
tutajnazdobyczpunktow#.
Rafa#Górak,
GKSKatowice:
Zagrali&mybardzosolidne,pierw-
szoligowezawody.Da!onamto
trzypunkty.Kolejarzpostawi!
nambardzotrudnewarunki.Cotu
du"omówi%, to jestbardzodobry
zespó!.Trzebaby!ow!o"y%du"o
si!y,"ebytospotkaniewygra%.
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Bramki
1:0 Pitry 34, 2:0 Pitry 63 karny.
S"dziowali:Tomasz Kwiatkowski oraz Marcin
Lisowski i Tomasz Niemirowski (Warszawa)
#ó$te kartki: Pitry (12), Wo$kowicz (76)
– Cichy (53).
Czerwona kartka: Szufryn (63).
Widzów: 1 500.

GKS
KATOWICE

KOLEJARZ
STRÓ!E

2 0

1–4–5–1
Forenc 8
Cichy 5
Szufryn 3
Markowski 5
Wal"ciak 5
Nitkiewicz 5
(57 Pietrzak)
Niane 5
Stefanik 5
Giesa 5
(79 Gry'lak)
Wola!ski 4
(46 Gajtkowski) 5
Kowalczyk 5

1–4–5–1
Sabela 6
Farkas 7
Napiera$a 7
Kami!ski 7
Sobotka 7
Wo$kowicz 7
(84 Czerwi!ski)
Cholerzy!ski 7
Fonfara 7
(70 Kruczek)
Pitry 8
Chwalibogowski 7
Rakels 7
(73 Kujawa)

(1–0)


