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Pogo! Szczecin
– Termalica Bruk–Bet
Nieciecza 1–3 (0–1)

1–1 Petasz 57,
1–2 Rygu!a 74,
1–3 Cichos 83.

Janukiewicz 5 – Mysiak 5 (59 Bojarski),
Hrymowicz 5, Dymkowski 5, Petasz 7 – Rydzak
5, "awa 7, Mandrysz 5 (75 Rogalski), Moskalewicz
7, Kolendowicz (26 Pietruszka 5) – Dziuba 4.

Towarnicki 8 – Kowalski
6, Cios, 6, A. Baran 7, Kubowicz 6 – Sza!#ga 6,
Metz 6, Prokop 7, Pi$tek 6 (61 Szczoczarz)
– Trafarski 7 (53 Rygu!a), Cichos 7.

Po bardzo dobrym wyst!pie przed
tygodniem w wygranym meczu
z Flot" #winouj$cie niecieczanie
wyjechali do Szczecina mocno
podbudowani. – Nie ukrywam, !e
wierzy"em w to, !e zdob#dziemy
jakie$ punkty w meczu w Pogoni%,
musz# jednak przyzna&, !e zespó"
zagra" naprawd# na bardzo
dobrym poziomie i zas"u!enie po-
kona" renomowanego rywala
– stwierdzi% szkoleniowiec Terma-
liki Bruk–Betu Miros%aw Hajdo.

Zespó% z Niecieczy w Szczeci-
nie rozegra% bodaj najlepszy mecz
w tym sezonie pod wzgl!dem tak-
tycznym. Wszystkie przedmeczo-
we za%o&enia zawodnicy z Nie-
cieczy realizowali niemal bez-
b%!dnie i st"d ich gra wygl"da%a
tak dobrze. Ju& od pierwszych
minut meczu go$cie próbowali
przej"' inicjatyw! i narzuci' w%as-
ny styl gry. Bardzo aktywny od
pocz"tku meczu by% Piotr Tra-
farski, który mimo &e nie by%
w pe%nej dyspozycji, niesamowicie
harowa% na ca%ej szeroko$ci i d%u-
go$ci boiska. Przyjezdni znako-
mit" okazj! do zdobycia gola mieli
w 23 min gdy pi%k! na wolne pole
otrzyma% (ukasz Cichos, jednak
bramkarz Pogoni odwa&n" inter-
wencj" uprzedzi% napastnika Ter-
maliki Bruk–Betu i wybi% pi%k!
spod jego nóg. Chwil! pó)niej go-
$cie wyszli na prowadzenie. Ma-
j"cy nieco wi!cej z gry nieciecza-
nie w 38 min mogli podwy&szy'
wynik, jednak po wy%o&eniu pi%ki
przez Cichosa strzelaj"cy z oko%o
20 metrów Artur Prokop pos%a%
pi%k! tu& obok bramki. Pi%karze
Pogoni tak&e starali si! stwarza'

zagro&enie pod bramk" rywali,
grali jednak bardzo niedok%adnie
i w decyduj"cych momentach albo
nie dochodzili do pi%ki, b"d) te&
ich strza%y by%y bardzo niecelne.

Na pocz"tku drugiej ods%ony
szczecinianie nadal mieli olbrzy-
mie problemy ze sforsowaniem
bardzo dobrze graj"cej defensywy
Termaliki Bruk–Betu. Uda%o im
si! to dopiero w 57 min, gdy Piotr

Petasz zaskoczy% wszystkich po-
t!&nym uderzeniem z dystansu.
Wyrównuj"cy gol doda% skrzyde%
miejscowym, którzy coraz odwa&-
niej zacz!li atakowa' bramk! nie-
cieczan. W 64 min Pogo* mia%a
doskona%" okazj!, by obj"' pro-
wadzenie po uderzeniu Piotra
Dziuby. Bramkarz Termaliki
Bruk–Betu mia% spore problemy
z opanowaniem pi%ki, dobitki pró-

bowa% jeszcze Bartosz (awa, Piotr
Towarnicki popisa% si! jednak
udan" interwencj" i za&egna% nie-
bezpiecze*stwo. Chwil! pó)niej
po do$rodkowaniu Przemys%awa
Pietruszki przed szans" stan"%
Marcin Bojarski, jednak jeden
z obro*ców go$ci w ostatniej chwi-
li wybi% futbolówk! na rzut ro&ny.
Miejscowi mieli jeszcze szans!
w 70 min, gdy po kolejnym do-

$rodkowaniu Pietruszki tym ra-
zem g%ow" strzela% Krzysztof Hry-
mowicz, jednak minimalnie chybi%.
Trzy minuty pó)niej po zagraniu
Prokopa z rzutu wolnego pod
bramk" Pogoni zrobi%o si! bardzo
gor"co, lecz udan" interwencj"
popisa% si! Marcin Dymkowski
wybijaj"c pi%k! na rzut ro&ny. Po
wspomnianym kornerze niecie-
czanie zdobyli natomiast drugiego
gola. Przyjezdni sporo szcz!$cia
mieli w 76 min, gdy po do$rodko-
waniu Tomasza Rydzaka, Dym-
kowski strzela% praktycznie na
pust" bramk! jednak nie potrafi%
umie$ci' futbolówki siatce. Szans!
na podwy&szenie wyniku mia%
tak&e w 82 min (ukasz Kowalski,
który próbowa% zaskoczy' bram-
karza Pogoni strza%em z dystansu,
ten jednak popisa% si! kapitaln"
parad" i wybi% pi%k!. Kilkana$cie
sekund pó)niej po „g%ówce” Ci-
chosa by% ju& jednak bezradny.

„Portowcy” do ko*ca spotkania
próbowali jeszcze cho' cz!$ciowo
zmaza' plam! i zmniejszy' roz-
miary pora&ki, nie znale)li ju&
jednak recepty na bardzo dobrze
zorganizowan" defensyw! go$ci
i musieli pogodzi' si! z pora&k".
– Musz# przyzna&, !e ju! przed
meczem, w rozmowach z kolegami
z dru!yny czu"em, !e jeste$my
w stanie wygra& pojedynek z Po-
goni%, która w poprzednich me-
czach nie b"yszcza"a i gra"a „w
kratk#”. Tymczasem my zagra-
li$my bardzo dobry mecz, bardzo
rozs%dnie rozgrywaj%c pi"k# zmu-
sili$my rywali do pope"niania
b"#dów. Powiem szczerze, !e w pe"-
ni zas"u!yli$my na wygran%, cie-
szy natomiast ona nas tym bar-
dziej, !e pokonali$my b%d' co
b%d' markowy zespó" – stwierdzi%
najbardziej do$wiadczony zawod-
nik Termaliki Bruk–Betu Artur
Prokop. (PIET) 

Efektowne zwyci!stwo beniaminka
SZCZECIN. Go%cie zdobyli dwa gole po wzorcowo wykonanych rzutach ro&nych

Piotr Trafarski (z prawej) by! strzelcem pierwszej bramki dla Termaliki  FOT. PIOTR BA!UT

Zdaniem trenerów

Maciej Stolarczyk, Pogo":
– Zagrali!my bardzo s"abe spotkanie i bior# pe"n$ odpowiedzialno!%
za wszystko co dzieje si# w naszej dru&ynie, od kiedy zosta"em jej tre-
nerem. Nasza pora&ka jest równie& efektem tego, &e nie potrafi"em
w odpowiedni sposób dotrze% do zawodników. My!la"em, &e uda"o si#
odbudowa% pewne rzeczy w dru&ynie, jednak tak si# nie sta"o. Je&eli
zarz$d zadecyduje, &e mam ust$pi% miejsca nowemu szkoleniowcowi
to na pewno tak zrobi#.

Miros#aw Hajdo, Termalica Bruk–Bet:
– Zagrali!my bardzo m$drze oraz konsekwentnie i odnie!li!my zas"u&one
zwyci#stwo. Nasi zawodnicy starali si# d"ugo utrzymywa% przy pi"ce, roz-
grywali j$ przy tym bardzo rozs$dnie. Cieszy mnie to, &e powoli wychodzi-
my na prost$. Zespó" z meczu na mecz czuje si# na boisku coraz pewniej
i to jest bardzo obiecuj$cym prognostykiem przed czekaj$cymi nas dwo-
ma ostatnimi meczami rundy jesiennej. W meczu z Pogoni$ ca"y zespó" za
ogromne zaanga&owanie i wol# walki zas"u&y" na du&e s"owa uznania.

Jak pad!y bramki

0–1Bardzo aktywny napastnik Termaliki Bruk–Betu Piotr Tra-
farski wykorzysta" zamieszanie powsta"e przed bramk$ Po-

goni i strza"em w dalszy róg pokona" Rados"awa Janukiewicza.

1–1Po wybiciu pi"ki przez obro'ców go!ci z w"asnego pola karne-
go trafi"a ona na pod nogi Piotra Petasza, który pot#&nym

strza"em z oko"o 30 metrów pokona" Piotra Towarnickiego.

1–2 Po dok"adnym do!rodkowaniu Artura Prokopa z rzutu ro&-
nego Sebastian Rygu"a kapitalnym uderzeniem z 11 metrów

pokona" bramkarza gospodarzy.

1–3 Po kolejnym do!rodkowaniu Prokopa z rzutu ro&nego tym
razem w odpowiednim miejscu znalaz" si# (ukasz Cichos

i strza"em g"ow$ z 6 metrów skierowa" futbolówk# do siatki.

Piast Gliwice – Kolejarz
Stró"e 2–0 (0–0)

1–0 Smekta!a 57,
2–0 Pietro' 63.

(za faul na Mayconie). Widzów 1000.
Piast: Szmatu!a 6 – Buryan 5, Klepczy'ski 5,
Krzycki 5, Szary 5 – Smekta!a 6, Sielewski 5,
Biskup 6, Pietro' 6 (70 Kaszowski) – Maciejak
(32 Iwan 5), Maycon 5 (54 Gamla).

Zarychta 5 – Cichy 6, Ksi#&yc 5,
Szufryn 5, Radwa'ski 6 – Gry(lak 5 (67 Szymi-
czek), Cie)ko 6 (77 Stefanik), Lipecki 5, Madejski
5 – M#&yk 3 (63 Bro(), Socha 3.

Faworytami spotkania byli oczy-
wi$cie spadkowicze z ekstraklasy,
rozdra&nieni na dodatek przykr"
pora&k", poniesion" przed tygod-
niem w derbowej potyczce z Ru-
chem Radzionków. Go$cie nie
przestraszyli si! jednak znanych

nazwisk, podejmuj"c otwart" wal-
k!. Ju& po pierwszej po%owie winni
byli prowadzi' ró&nic" trzech goli.

Nastawieni na gr! z kontry
stró&anie szybko zorientowali si!,
&e miejscowi nie s" tego dnia naj-
lepiej dysponowani, coraz $mielej
i cz!$ciej j!li wi!c inicjowa' akcje

ofensywne. W 4 min sk%adaj"cego
si! do strza%u Mariusza M!&yka
zablokowali obro*cy z Gliwic.
W 17 min w jeszcze dogodniejszej
sytuacji znalaz% si! Bart%omiej So-
cha. Na dobrze znanym sobie bo-
isku (stadion Piasta poddawany
jest remontowi, w zwi"zku z czym
mecz toczy% si! w Wodzis%awiu
#l"skim) eksnapastnik Odry
z 10 m nie potrafi% pokona' Jakuba
Szmatu%!. Bramkarz „Piastunek”
nie da% si! pokona' tak&e Toma-
szowi Cie'cze, mimo &e ten w 26
min stan"% z nim oko w oko. W 29
min o centymetry pomyli% si! wy-
konywaj"cy rzut wolny z 20 m
Piotr Madejski, a w 44 min po raz
drugi kompletnie zawiód% Socha.
Nieatakowany przez nikogo za-
wodnik ten strzela% z 11 m, nie na
tyle wszak dok%adnie, by wypro-
wadzi' swój zespó% na prowadze-
nie. Ju& tylko ta wyliczanka nie
pozostawia w"tpliwo$ci, która
dru&yna dyktowa%a przed przerw"
boiskowe warunki.

Sytuacja diametralnie odmie-
ni%a si! po zmianie stron. Niew"t-
pliwy wp%yw na taki stan rzeczy
mia% gol strzelony przez miej-
scowych w 57 min. Nie dosz%o by
jednak do niego, gdyby w 52 min
M!&yk trafi% z 10 m do pustej
bramki Piasta. W 63 min, gdy
w cokolwiek niecodziennych oko-
liczno$ciach pad%a druga bramka
dla gospodarzy sta%o si! jasne,
&e komplet punktów padnie %upem
gliwiczan. Z wyra)nie pod%ama-
nych podopiecznych trenera Mar-
ka Motyki usz%o powietrze, co
u%atwi%o ich rywalom spokojn"
kontrol! nad wydarzeniami. Pi%-
karze obydwu zespo%ów odzyskali
wigor dopiero w ko*cowym kwad-
ransie. W kilku przypadkach za-
kot%owa%o si! na przedpolach Mar-
cina Zarychty i Szmatu%y, a naj-
dogodniejsz" przypad%o$' zmar-
nowali miejscowi w 86 min. Jakub
Smekta%a z Jakubem Biskupem
biegli naprzeciw jednemu obro*cy
Kolejarza. Pierwszy z wymienio-

nych )le dogra% jednak pi%k! i re-
zultat nie uleg% ju& zmianie.

W ten sposób w bardzo
szcz!$liwych dla siebie okolicz-

no$ciach Piast si!gn"% po kom-
plet punktów. Sytuacja Kolejarza
staje si! natomiast coraz mniej
ciekawa. (DW)

Go$cie powinni prowadzi% 3–0

Zdaniem trenerów

Marcin Brosz, Piast:
– Nie jest sztuk$ wygra%, kiedy si# jest na fali i wszystko wychodzi. Osi$g-
ni#ciem jest natomiast zwyci#stwo w takim dniu jak dzi!. Gra nam nie sz"a,
mimo to zainkasowali!my komplet punktów.

Marek Motyka, Kolejarz:
– Gratuluj# Piastowi zdobycia punktów w kuriozalnych cokolwiek okolicz-
no!ciach. Dzisiejszy mecz mia" dwie ró&ne po"owy. Po dobrej w naszym
wykonaniu pierwszej, mogli!my nawet prowadzi%. Juz tradycyjnie moim
zawodnikom zabrak"o skuteczno!ci, no i odrobiny szcz#!cia. Po zmianie
stron rywale wykorzystali swoj$ szans#, po czym kontrolowali ju& przebieg
wydarze' na boisku. Po utracie drugiego gola próbowali!my jeszcze od-
mieni% losy meczu. Widzia"em jednak, &e próby te skazane s$ na niepowo-
dzenie. Szkoda, bowiem gospodarze niczego nadzwyczajnego dzisiaj nie
zademonstrowali. Szczerze mówi$c, zaskoczony by"em bezradno!ci$ mo-
ich graczy, i to w ka&dej formacji. Bili!my g"ow$ w mur, w konstruowaniu
akcji nie dostrzeg"em &adnej koncepcji. St$d mój ogromny &al. Mogli!my
wywalczy% jeden punkt, a nawet pokusi% si# o zwyci#stwo.

Jak pad!y bramki

1–0 Biskup poda" do Smek-
ta"y, który znalaz" si#

w sytuacji sam na sam z Za-
rycht$. Strza" gliwiczanina
z 12 m by" tak mocny, &e pi"ka
wy"ama"a r#ce bramkarza go!ci
i wyl$dowa"a w siatce.

2–0 Pietro' raczej do!rod-
kowa" na pole karne,

ni& uderzy" na bramk# Kolejarza.
Zarychta interweniowa" jednak
tak nieszcz#!liwie, &e przepu!ci"
futbolówk# mi#dzy nogami.


