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Termalica Bruk–Bet 
Nieciecza – Dolcan Z!bki 
1–0 (0–0)

Towarnicki 8 – Kowalski 7,
Cios 7, A. Baran 7, Kubowicz 7 – Pi!tek 6 (52
Szczoczarz 7), Prokop 8, Metz 6 (56 Piszczek),
Sza"#ga (25 Wójcik 6) – Trafarski 6, Cichos 6.

Misztal 6 – Korku$ 6, Hirsz 6, Ciesielski
5, Dadacz 4 (60 Wróbel) – Kosiorowski 5, Bazler
6, Gaw#cki 5 (55 Robaszek), Piesio 6, Koziara 5
(64 Kubicki) – Stretowicz 4.

Dla obu zespo!ów pojedynek ten
mia! ogromne znaczenie, zarówno
Termalica Bruk–Bet jak i Dolcan
ca!y czas walcz" o bezpieczne
miejsce w tabeli przed zako#cze-
niem rundy jesiennej. Gospodarze
do konfrontacji z Dolcanem byli
przygotowani bardzo solidnie,
znali styl gry prezentowany przez
rywali. – Doskonale zdawali!my
sobie spraw" jak wa#ny i zarazem
trudny b"dzie to dla nas pojedy-
nek, wiedzieli!my #e b"dzie on
o wiele trudniejszy ni# poprzedni
wygrany przez nas mecz w Szcze-
cinie. Zespó$ Dolcanu gra bowiem
bardzo defensywnie, zag"szczaj%c
!rodek pola i podobnie zagra$
w Niecieczy – skomentowa! trener
Termaliki Miros!aw Hajdo.

Niecieczanie od pocz"tku spot-
kania starali si$ sforsowa% bardzo
solidn" obron$ rywali, mieli zde-
cydowanie wi$cej z gry ni& zespó!
z Z"bek, jednak do czystych sy-
tuacji strzeleckich nie udawa!o im
si$ doj'%. Jedynym zagro&eniem,

jakie zawodnicy Termaliki Bruk–
Betu starali si$ stworzy% pod bram-
k" go'ci by!y strza!y z dystansu,
które pewnie broni! Rafa! Misztal.
Najlepsze okazje bramkowe
w pierwszej ods!onie meczu mieli
(ukasz Cichos i Piotr Trafarski.
Pierwszy z nich w 34 min po wy-
mianie pi!ki z Andrzejem Wójci-
kiem by! ju& w dogodnej sytuacji,
strzeli! jednak z 10 metrów obok
bramki. Zkolei Trafarski strzelaj"c
z o wiele mniej wygodnej pozycji
tak&e pos!a! futbolówk$ obok s!up-
ka. Przyjezdni od pocz"tku spot-
kania byli bardziej skoncentrowani
na tym, by przeszkadza% prze-
ciwnikom w prowadzeniu ataku
ni& na w!asnej grze ofensywnej,
która w ich wykonaniu praktycz-
nie nie istnia!a. Mimo to tu& przed
przerw" Dolcan móg! obj"% pro-
wadzenie. Wtedy to po do'rodko-
waniu z rzutu ro&nego Grzegorz
Piesio strzela! z g!ow" z 6 metrów,
jednak Piotr Towarnicki popisa!
si$ kapitaln" parad", przerzucaj"c
pi!k$ nad poprzeczk".

W drugiej ods!onie na boisku
niewiele si$ zmieni!o, nadal ini-
cjatywa nale&a!a bowiem do gos-
podarzy, którzy coraz odwa&niej
atakowali bramk$ Dolcanu. Nie-
wiele jednak brak!o, by w 54 min

zostali srodze skarceni. Wtedy
to bowiem go'cie wyprowadzili
gro)n" kontr$, Piotr Gaw$cki za-
gra! prostopad!" pi!k$ do Piesia,
który b$d"c ju& na czystej pozycji
trafi! pi!k" w boczn" siatk$. Chwi-
l$ pó)niej niewykorzystana sy-
tuacja zem'ci!a si$ na przyjezd-
nych, którzy stracili gola.

Po obj$ciu prowadzenia przez
zespó! Termaliki Bruk–Betu role
si$ odwróci!y, gdy& to gospodarze
zacz$li szanowa% pi!k$ i momen-
tami gra% z rywalami w „dziadka”.
Gospodarze nie rezygnowali jed-
nak z podwy&szenia wyniku i do-

skona!" okazj$ ku temu mieli w 75
min, gdy po sk!adnej akcji wy-
prowadzonej z w!asnej po!owy
zdecydowanie najaktywniejszy
gracz gospodarzy w 'rodku pola
Artur Prokop wy!o&y! pi!k$ (u-
kaszowi Kowalskiemu, który po-
pisa! si$ kapitalnym uderzeniem
z 12 metrów, bramkarz Dolcanu
równie udanie interweniowa! wy-
bijaj"c pi!k$ na rzut ro&ny. Przy-
jezdni dopiero w samej ko#cówce
meczu 'mielej ruszyli do ataku,
grali jednak w ofensywie bardzo
chaotycznie i nie wyrz"dzili miej-
scowym &adnej krzywdy. – Z me-

czu na mecz gramy coraz lepiej,
kolejne zwyci"stwa sprawiaj%, #e
atmosfera w naszej szatni jest co-
raz lepsza i zapewniam, #e w run-
dzie jesiennej nie powiedzieli!my
jeszcze ostatniego s$owa. Pojedy-
nek z Dolcanem by$ dla nas bardzo
trudny, g$ównie ze wzgl"du na
defensywn% gr" go!ci. Nasze boisko
nie ma najlepszej nawierzchni
i trudno si" na nim gra pi$k%,
najwa#niejsze jednak, #e zdoby-
li!my bramk" i zainkasowali!my
kolejne trzy punkty – stwierdzi!
strzelec „z!otego” gola (ukasz
Szczoczarz. PIOTR PIETRAS 

Atmosfera w szatni jest coraz lepsza
Jak pad!a bramka

1–0Po d!ugim podaniu Ar-
kadiusza Barana pi!k"

na prawej stronie przej#! $u-
kasz Szczoczarz, min#! na polu
karnym Dariusza Dadacza i od-
da! precyzyjny strza! z 14 met-
rów w dalszy róg, po którym pi!-
ka odbi!a si" od s!upka i wpad!a
do siatki.

Kolejarz Stró"e – Warta 
Pozna# 1–0 (1–0)

Lisak 6 – Basta 6 (69 Szymiczek), Ksi#%yc
7, Cichy 7, Wal#ciak 6 – Gry&lak 6 (82 Stefanik),
Lipecki 6, Cie$ko 7, Madejski 7 – M#%yk 5 (75
Dr!g), Socha 5.

Radli'ski 5 – Sza"as 5, Wichtowski 6, Nga-
mayama 6, Kosznik 5 – Magdziarz 6, Reiss 5 (53
Maciej Wojciechowski), Marcin Wojciechowski
5, Pawlak 5 (85 (wiergiel) –Mazurek 6 (76 Skrzycki),
Zakrzewski 5.

Napastnicy Kolejarza od pocz"tku
meczu chcieli udowodni% szko-
leniowcowi, &e s!usznie uczyni!
w!a'nie im powierzaj"c obowi"-
zek zdobywania bramek. Ju& w 1
min M$&yk wymieni! podania
z Soch", po czym ten drugi do-
k!adnie dogra! do Tomasza Cie%ki,
który jednak nie trafi! do celu.
W 4 min !adnie g!ówkowa! Socha,
sprawiaj"c (ukaszowi Radli#-
skiemu spore k!opoty ze zneut-
ralizowaniem uderzenia. Po up!y-
wie kolejnych 4 min kolejny sk!ad-
ny atak skonstruowali Socha
z Piotrem Madejskim, a zako#czy!
go Cie%ko strza!em zablokowa-
nym przez obro#ców Warty. Za-
wodnik ten na przymiarki z dys-
tansu porywa! si$ w 10 i 15 min,
lecz w obydwu przypadkach pi!ka

szybowa!a obok bramki. Przy-
gniataj"ca przewaga gospodarzy
uwie#czona zosta!a golem zdo-
bytym w 19 min przez Witolda
Cichego. Kolejarz nie osiad! na
laurach. W 22 min z korzystnej
strony pokaza! si$ Micha! Gry)-
lak, który po ograniu obro#ców
uderzy! z 16 m, omal nie poko-
nuj"c bramkarza Warty, który
z najwy&szym trudem sparowa!

futbolówk$ na rzut ro&ny. Ofen-
sywa miejscowych nie s!ab!a.
Skutkowa!a minimalnie chybio-
nym uderzeniem wyj"tkowo ak-
tywnego w tym okresie gry Sochy
z 25 m oraz indywidualn" akcj"
Cie%ki, zako#czon" jeszcze jed-
nym strza!em Sochy, obronionym
przez Radli#skiego. W 32 min
eksnapastnik Odry Wodzis!aw
zrewan&owa! si$ swemu m!od-

szemu partnerowi dok!adnym
dograniem, w wyniku którego
Cie%ko stan"! oko w oko z golki-
perem z Poznania, ale tak przej"!
si$ t" sposobno'ci", &e pos!a!
pi!k$ obok s!upka. 

Po zmianie stron przez
dobrych kilkana'cie minut wi-
dzowie ziewali z nudów. Gra to-
czy!a si$ g!ównie w 'rodkowej
strefie, nie odnotowali'my ani
jednego ciekawszego zdarzenia.
Poza tym, z 59 min, muraw$ opu-
'ci! niczym niewyró&niaj"cy si$
as zespo!u przyjezdnych Piotr
Reiss, przed którym przestrzega!
swych podopiecznych Marek Mo-
tyka. W 62 min i 66 min do rzutów
wolnych podchodzi! Tomasz Ksi$-
&yc. Za pierwszym razem na miej-

scu znalaz! si$ Radli#ski, za dru-
gim – strza! stró&anina by! mini-
malnie niecelny. Bramkarz Warty
zachowa! czujno'% tak&e w 64
min, nie daj"c si$ zaskoczy% Gry)-
lakowi, a w 71 min do futbolówki
pos!anej wzd!u& bramki przez
Piotra Madejskiego nie zd"&y! So-
cha. Przed stuprocentow" szans"
na przy!o&enie piecz$ci pod zwy-
ci$stwem swej dru&yny stan"! po
podaniu Piotra Szymiczka w 80
min Socha. Potwierdzi! on jednak,
&e wci"& pracowa% powinien nad
skuteczno'ci", bowiem fatalnie
spud!owa! z najbli&szej odleg!o'ci,
co sprawi!o, &e jeszcze przez kil-
kana'cie minut kibice w Stró&ach
musieli dr&e% o ko#cowy rezultat. 

DANIEL WEIMER

Zdaniem trenerów

Marek Motyka, Kolejarz:
– Ciesz" si" oczywi%cie z trzech punktów, chocia& pozosta! niedosyt po
zmarnowaniu wielu okazji bramkowych. Przy zadowoleniu z naprawd"
dobrej postawy zespo!u, nie mog" nie wyrazi' zaniepokojenia brakiem
skuteczno%ci zawodników przednich formacji, których wyr"czy' musia!
obro(ca. Tomek Cie'ko zagra! od pocz#tku, bowiem obserwuj" u niego
zwy&kuj#c# form". I nie zawiód!. Je%li napastnicy przypomn# sobie, jak
si" strzela bramki, to wygra' mo&emy tak&e z Górnikiem w $"cznej.
Wracaj#c do dzisiejszego meczu, to wygrali%my go zas!u&enie, powiem
nawet, &e w stanowczo zbyt skromnych rozmiarach.

Ryszard !ukasik, Warta:
– Mój zespó! nie dostosowa! si" do warunków terenowych oraz do spo-
sobu gry przeciwnika. Niektórzy zawodnicy przeszli obok meczu. Mobili-
zuj#co nie dzia!aj# na nich wprawdzie k!opoty organizacyjne klubu, ale
nie jest to &adne wyt!umaczenie dla lekcewa&enia za!o&e( taktycznych. 

„G"ówka” na wag# zwyci#stwa
STRÓ$E. Obro'ca Witold Cichy wyr#czy" napastników

Witold Cichy (pierwszy z prawej) w!a"nie zdoby! gola  FOT. (KOW)

Zdaniem trenerów

Miros"aw Hajdo, trener
Termaliki Bruk–Betu:
– Dla obu dru&yn by! to mecz
o „sze%'” punktów, dlatego
stawka meczu sprawi!a, &e poje-
dynek nie nale&a! do naj!adniej-
szych. Dla nas najwa&niejszym
jest fakt, &e wyszli%my z tego
pojedynku zwyci"sko, gdy& to
by! nasz g!ówny cel. Bardzo
dobr# zmian" da! $ukasz Szczo-
czarz, który wszed! na boisko
i strzeli! bramk". W sytuacji
w jakiej si" wtedy znalaz! lep-
szego strza!u nie da!o si" ju& od-
da'. Bardzo du&o wiedzieli%my
o tym jak gra przeciwnik, byli%-
my przygotowani na to, &e rywa-
le zag"szcz# %rodek pola, by
utrudni' nam prowadzenie akcji
ofensywnych. Uda!o si" nam
jednak wykorzysta' b!#d obro(-
cy Dolcanu i zdobyli%my po nim
zwyci"sk# bramk", z czego bar-
dzo si" ciesz".

Grzegorz Szeliga, drugi
trener Dolcanu:
– Wiadomo w jakiej sytuacji w ta-
beli przyst"powali%my do poje-
dynku w Niecieczy, dlatego na-
szym priorytetowym za!o&eniem
by!o zdobycie w tym meczu
trzech punktów. Od pocz#tku
grali%my konsekwentnie, nie po-
zwalaj#c gospodarzom na zbyt
wiele w ofensywie, wystarczy!
jednak jeden b!#d pope!niony
w defensywie przez Darka Dada-
cza i stracili%my gola. Nasz plan
mocno si" wtedy skomplikowa!,
gdy& mimo wysi!ków nie potrafi-
li%my ju& odrobi' strat i niestety
przegrali%my.

O pi!k# walcz$ Jan Cios (z lewej) oraz Grzegorz Piesio  FOT. PIOTR BA!UT

Jak pad!a bramka

1–0Rzut wolny wykony-
wa! Tomasz Ksi"&yc.

Pos!a! do%rodkowanie na pole
karne, gdzie jak spod ziemi
wyrós! Cichy, uderzeniem g!o-
w# z kilku metrów kieruj#c
pi!k" do siatki


