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Naciągane zwycięstwo

Katowice grały
zbyt dobrze
2 0

I LIGA. W derbach wygrała Termalica Bruk-Bet, ale sprawiedliwy byłby remis
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Bramki
1:0 Wojcieszyński 15 karny, 1:1 Rybski 27,
1:2 Ceglarz 82.
Sędziowali:DawidBukowczan (Żywiec)oraz
RadosławHeller (Skoczów)iMiłoszWidlarz
(Żywiec).
Żółte kartki:Zaniewski (6), Wieczorek (16),
Urbański (22).
Widzów: 1000.

Długo oczekiwane derby regionu tarnowskiego okazały się
lekcją szczerości. – Nie wygraliśmy zasłużenie. Mecz oscylował wokół remisu – przyznawał bez ogródek trener gości
Kazimierz Moskal.
To była rzetelna i prawdziwa ocena tego, co kibice byli
zmuszeni oglądać. Pierwszoligowcy zaserwowali im słabe
widowisko. Oprócz walki, brakowało w nim wszystkiego.
Gra toczyła się głównie w środku pola. O akcjach podbramkowych kibice mogli jedynie
pomarzyć.
Całkiem realnie natomiast
gospodarze wierzyli w remis.
A tymczasem przegrali trzeci
mecz z rzędu i byli załamani.
– Nie wiem, dlaczego tak się

FOT. GRZEGORZ GOLEC

OKOCIMSKI
BRZESKO

(1–0)

To właśnie po tej akcji Andrzej Rybski zdobył wyrównującego gola dla Termaliki Bruk-Betu Nieciecza
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stało. Trudno mi cokolwiek
na ten temat powiedzieć –
przyznawał Marcin Szałęga,
pomocnik gospodarzy.
Smutek, choć szczery, nie
wybieli obrazu gry „Piwoszy”.
– W takich meczach musimy
cały czas być skoncentrowani
– analizował na gorąco postawę swoich podopiecznych
Krzysztof Łętocha opiekun
„Piwoszy”.
Z braku koncentracji beniaminka urodziły się błędy,
a po nich padły bramki. Zanim
do tego doszło, brzeszczanie
cieszyli się z prowadzenia.
W tym przypadku nie popisał
się sędzia, którego nabrał Piotr
Darmochwał. Zawodnik upadł
w polu karnym obok Dalibora

Plevy. Arbiter niesłusznie zdarzenie zakwalifikował jako faul
Słowaka. Podarowaną jedenastkę pewnie na bramkę zamienił Wojciech Wojcieszyński.
A potem dla „Piwoszy” było
jeszcze gorzej.
W 27 min ładnie ze skrzydła Dariusz Pawlusiński zagrał
do stojącego na drugim metrze
Andrzeja Rybskiego. Napastnik uderzył, a Dawid
Mieczkowski wybił piłkę
pod nogi Rybskiego. Dobitka
okazała się skuteczna. – Łatwo
straciliśmy tę bramkę. Goście
nie za bardzo przy niej się napracowali. Piłka nie powinna
tak przejść przez naszą szesnastkę – oceniał Łętocha.
Decydujące
trafienie
nieciecznie zadali w 82 min.
Po szybkim kontrataku
Vojtech Horvath zagrał do niepilnowanego Piotra Ceglarza,
a ten z 18 m strzałem ponownie
pokonał Mieczkowskiego.
– Piłka leciała po koźle
na zroszonej trawie i mogła
sprawić kłopoty bramkarzowi
– ocenił szczęśliwy strzelec.
Goście gola zdobyli wcześniej.

Wyjeżdżająca ze stadionu Okocimskiego, Termalica Bruk-Bet
już została okrzyknięta drużyną wyjazdów. W tym sezonie
wygrywa tylko poza Niecieczą.
Sztuka ta udała jej się już trzykrotnie. U siebie natomiast
drużyna dwukrotnie przegry-

wała. Z mianem „wyjazdowej
ekipy” nie zgadza się strzelec
wyrównującej bramki Andrzej
Rybski. – Nie przesadzajmy
z tym. Pamiętajmy, że w poprzednim sezonie wygrywaliśmy u siebie i na wyjazdach.
Obecnie przegraliśmy dwa mecze u siebie, to dla nas dotkliwy
bilans, ale mam nadzieję, że
się zmieni. Cieszymy się z tych
punktów i zwycięstwa w Brzesku, bo było naszym pierwszym w historii – przyznawał
napastnik „Słoników”.
Wyjazdowa „passa”, choć
cieszy, to wciąż zastanawia trenera Termaliki Bruk-Betu Kazimierza Moskala. – To trudny

temat.Spędza mi sen z powiek.
Nie wiem, czym to jest spowodowane i dlaczego tak to
wszystko się układa. W najbliższym meczu u siebie musimy zrobić wszystko żeby wygrać – mówi szkoleniowiec.
Trzecia z rzędu porażka
wszystkich w Brzesku martwi.
Nie wywołuje jednak stanu
wrzenia. Przed najbliższymi
spotkaniami z Flotą Świnoujście i Polonią Bytom trener
Krzysztof Łętocha może spać
spokojnie. Szkoleniowiec cieszy się zaufaniem władz klubu. Sam zainteresowany nie
obawia się, że mógłby stracić
pracę. – Jeżeli czegoś się boję,
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ZDANIEM TRENERÓW
Krzysztof Łętocha,
Okocimski:
– Remis byłby sprawiedliwym
wynikiem. W naszej grze
wciąż zdarzały się mankamenty. Poziom meczu nie był
wysoki. Dominowała w nim
walka.

Kazimierz Moskal,
Termalica Bruk-Bet:
– Cieszą mnie tylko trzy punkty. Nie jestem zadowolony ze
stylu gry mojego zespołu. Musimy wciąż pracować.

W 63 minucie piękną przewrotką piłkę do bramki skierował Jan Pawłowski. Arbiter
uznał, że miał za wysoko podniesioną nogę i podyktował
wolnego.
Nic do gry w Okocimskim
nie wniósł debiutujący w barwach tego klubu Senagalczyk
Idrissa Cissé. W Termalice
Bruk-Becie z niezłej strony pokazał się zakontraktowany
w środę Łukasz Pielorz.
(ANMI)

Łętocha nie obawia się, że straci pracę w Brzesku
I LIGA. Jeden mecz, a ile wątków. Sobotnie zwycięstwo było dla Termaliki Bruk-Betu
trzecią z rzędu wygraną na wyjeździe w tym sezonie. To był
też pierwszy ligowy mecz wygrany przez „Słoniki” w Brzesku. „Piwosze” natomiast musieli pogodzić się z trzecią
z rzędu porażką.
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KOLEJARZ
STRÓŻE

to śmierci. Po pięciu meczach
mamy cztery punkty. Jeżeli
ktoś przed sezonem, patrząc
na nasz terminarz, powiedziałby, że będziemy ich tyle mieli,
to śmiało można byłoby go nazwać fantastą. Okazuje się, że
teraz taki jest nasz dorobek
– ocenia Łętocha.
Szkoleniowiec „Piwoszy”
konsekwentnie wierzy w swój
zespół. – Moi zawodnicy prezentują poziom pierwszoligowy. Musimy wyeliminować
błędy, które nam się przytrafiają. Część z nich nie zdarzała nam się nawet w drugiej lidze – uważa trener.
(ANMI)

Bramki
1:0 Pitry 34, 2:0 Pitry 63 karny.
Sędziowali:Tomasz KwiatkowskiorazMarcin
LisowskiiTomaszNiemirowski(Warszawa)
Żółte kartki:Pitry (12), Wołkowicz (76)
– Cichy (53).
Czerwona kartka:Szufryn (63).
Widzów: 1 500.

– Gratuluję Rafałowi zdobycia trzech punktów – smutny
rozpoczął pomeczową konferencję prasową trener Kolejarza Przemysław Cecherz.
– Dość długo czekałem, żeby w końcu nam pogratulowano. Z tego powodu się cieszę –
w zupełnie odmiennym nastroju był opiekun gospodarzy Rafał Górak.
Radości szkoleniowca z Katowic nie ma co się dziwić, bo
trzy punkty wywalczone z Kolejarzem to pierwsza wygrana
jego piłkarzy w tym sezonie.
Wcałym spotkaniu najjaśniejszą postacią gości był Konrad Forenc. W 25 min po uderzeniu Krzysztofa Wołkowicza
wybił piłkę na rzut rożny. Kilka chwil potem w sytuacji sam

na sam okazał się lepszy od Łotysza Denisa Rakelsa i obronił
potężny strzał Przemysława
Pitrego. Bezradny był w 34
min, kiedy po uderzeniu głową
piłkę do siatki wpakował właśnie Pitry.
W tej części gry Kolejarz
na plus zapisać może mocne
uderzenie imponującego w tym
sezonie skutecznością (5 bramek) Macieja Kowalczyka i sytuację Kamila Nitkiewicza.
Bezbłędny był jednak Witold
Sabela.
Po zmianie stron znów
do ataku ruszyli miejscowi.
W 63 min rzut karny (faul i czerwona kartka Dawida Szufryna)
wykorzystał Pitry. W 75 min
mogło być już 3:0, ale dobrej
okazji nie wykorzystał Kamil
Cholerzyński.
– Do pierwszej zdobytej
bramki graliśmy całkiem ciekawą piłkę. Mieliśmy sporo sytuacji strzeleckich, które już
wcześniej mogliśmy wykorzystać. Natomiast po objęciu prowadzenia, troszeczkę się cofnęliśmy. Sam nie wiem, dlaczego. Może po prostu gra do przodu kosztowała nas sporo sił?
W drugiej połowie, po rzucie
karnym, sytuacja się uspokoiła. Praktycznie kontrolowaliśmy cały czas spotkanie i udało się wygrać – opowiadał tuż
po meczu strzelec obu bramek.
Zdaniem napastnika, kluczowym momentem sobotniego
starcia był rzut karny i czerwona kartka.
– Na pewno goście ze Stróż,
grając w dziesiątkę, nie byli
w stanie nam zagrozić. Przeprowadzali tylko jakieś spontaniczne ataki. Do momentu
podwyższenia prowadzenia
spotkanie się równoważyło.
Oni próbowali, my próbowaliśmy. Na pewno rzut karny
po przerwie wszystko ustawił
– przyznał.
W sobotę Katowice wygrały, a Kolejarz przegrał pierwszy
raz w tych rozgrywkach.
W szóstej kolejce pierwszej ligi do Stróż przyjedzie beniaminek z Olsztyna.
(ŁM)

ZDANIEM TRENERÓW
Przemysław Cecherz,
Kolejarz Stróże:
Za pierwszą połowę mam olbrzymie pretensje do swojego zespołu.
Graliśmy zupełnie nie to, co zakładaliśmy sobie na odprawach. Zadecydowały indywidualne błędy,
szczególnie w ataku pozycyjnym.
O to mam pretensje i na pewno
niektórzy zawodnicy to usłyszą.
Straciliśmy bramkę, niestety,
po stałym fragmencie gry. Szkoda
mi Dawida Szufryna, bo jest to
bardzo ambitny i fajny zawodnik.
Miał kryć Przemysława Pitrego
przy rzucie rożnym, a potem ta
nieszczęsna czerwona kartka.
Nikt się tego nie spodziewał. Myślę, że niepotrzebne faulował.
Można to było puścić. Potem zro-

bił się mecz dla kibiców, bardzo
otwarty. Akcja za akcję z jednej,
z drugiej strony. Wtedy, kiedy byliśmy już w dziesięciu, mało wierzyliśmy w to, że odrobimy straty.
Było to, przy tak grającej
„Gieksie”, niemożliwe. Szacunek
dla chłopców za pracę wykonaną
w dziesięciu. Żałuję, bo liczyliśmy
tutaj na zdobycz punktową.

Rafał Górak,
GKS Katowice:
Zagraliśmy bardzo solidne, pierwszoligowe zawody. Dało nam to
trzy punkty. Kolejarz postawił
nam bardzo trudne warunki. Co tu
dużo mówić, to jest bardzo dobry
zespół. Trzeba było włożyć dużo
siły, żeby to spotkanie wygrać.
(ŁM)

