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II liga: Resovia – Puszcza 
Niepo!omice 1–0 (1–0)

1–0 Pontus 25.

Pietryka – M. Kantor, Bogacz, Zitka,
Szkolnik – Smolec, Nikanowycz, Walaszczyk
(77 Hustava), Krupa (89 Kaczor) – Pontus (69
Hajduk), Dzier!"ga (59 D. Kantor).

Kwedyczenko – Ogórek, Górka,
Górski, P. Morawski – Kmak, Micha# Morawski
(86 Or#owski), Janik, Szwajdych (75 Marcin
Morawski) – Cichy (75 Socha), Jarosz.

Mimo !e formalnym gospoda-
rzem meczu by"a Puszcza, spot-
kanie zosta"o rozegrane w Rze-
szowie. 

Trener Puszczy Tadeusz Piot-
rowski mia" sporo problemów
przed meczem, bowiem z powodu
kontuzji nie mogli zagra# Woj-
ciech Ankowski, Micha" $wistak
i S"awomir Zubel. W formie stra-
szaka na "awce rezerwowej
usiad" Arkadiusz Lewi%ski. Mimo

tych wszystkich os"abie% benia-
minek w starciu z jednym z fa-
worytów rozgrywek pokaza" si&
z dobrej strony i przy odrobinie
szcz&'cia móg" wraca# z Rze-
szowa z punktem.

Niesieni dopingiem swoich
kibiców pi"karze Resovii od po-
cz(tku natarli na bramk& Ma"o-
polan. Szczególnie aktywny by"
Piotr Smolec, który swobodnie
radzi" sobie z defensorami Pusz-
czy i hasa" na swoim skrzydle.
Problem pojawi" si& jednak kiedy
musia" si& pozby# pi"ki i jego po-
dania oraz strza"y pozostawia"y
du!o do !yczenia. Nauk& jak
przymierzy# na bramk& rywali
da" mu Marcin Pontus w 25 mi-
nucie, gdy po fantastycznym ude-
rzeniu wysun(" swój zespó" na
prowadzenie.

Po strzelonej bramce Resovia
stworzy"a sobie jeszcze dwie nie-
z"e okazje na podwy!szenie wy-
niku. Najpierw po precyzyjnym
do'rodkowaniu Smolca, Pontus
b&d(c w dogodnym po"o!eniu,

uderzy" nad poprzeczk(. Pó)niej
jeszcze bardziej pomyli" si& *u-
kasz Dzier!&ga.

Puszcza w pierwszej po"o-
wie wcale nie by"a ch"opcem
do bicia i stara"a si& odgryza#
przeciwnikom przy ka!dej na-
darzaj(cej si& okazji. Bramka-
rza Marcina Pietryk& zatrud-
niano przewa!nie strza"ami
z dalszej odleg"o'ci, ale próby
by"y chytre i golkiper Resovii
radzi" sobie z nimi z trudem.

Po zmianie stron spotkanie
si& wyrówna"o i lepsze szanse
mieli nawet pi"karze Puszczy.
Szczególnie ciekawie zrobi"o si&
w ko%cówce, gdy go'cie nie mieli
ju! nic do stracenia. Daniel Jarosz
dwukrotnie próbowa" pokona#
z dalszej odleg"o'ci Pietryk&, ale
bramkarz nie dawa" si& zasko-
czy#. W doliczonym czasie gry
Resovi& uratowa" Micha" Bogacz,
który po zagraniu z rzutu wol-
nego Patryka Ogórka i uderzeniu
g"ow( *ukasza Górskiego, wybi"
pi"k& z linii bramkowej.

– Mecz by! szybki, ciekawy
i sta! na wysokim poziomie.
Mieli"my cz#"ciej pi!k#,
i w polu prezentowali"my si#
korzystnie, ale gola zdobyli ry-
wale, zreszt$ po pi#knym strza-
le. Mo%na powiedzie&, %e by!o
odwrotnie, ni% w meczu "rodo-
wym. Wtedy OKS 1945 mia!
przewag#, ale to my byli"my
skuteczniejsi. Teraz zabrak!o
nam tej precyzji w wyka'cza-
niu akcji – powiedzia" po meczu
trener Puszczy Tadeusz Piot-
rowski. (ML)

Beniaminek walczy! do ko"ca

Jak pad!a bramka

1–0 Patryk Ogórek zosta!
mini"ty przez Marci-

na Pontusa, a #ukasz Górski nie
zd$%y! doskoczy& do napastni-
ka Resovii, i ten wypali! zza pola
karnego w samo „okienko”
bramki Puszczy.

II liga: Znicz Pruszków
– Okocimski Brzesko
3–0 (1–0)

B#a!ejczyk – Tomczyk, J"drzejczyk, Ko-
walski, Zaborowski – Bylak (86 Kopci$ski), Oso-
li$ski, Januszewski (84 Kasztelan), Rybaczuk (75
Kucharski) – Feliksiak, Tatara (79 Rembiejewski).

Trela – Szymonik, Urba$ski, Czerwi$-
ski, Paw#owicz – Rupa, Darmochwa# (76 G#az),
Kostecki (58 Wojcieszy$ski), %ytwyniuk – Trzna-
del (20 Pisarik), Popiela (44 Kisiel).

Brzeszczanie nie przestraszyli si&
renomowanych rywali i graj(c
bez respektu ju! na pocz(tku me-
czu wypracowali sobie dwie zna-
komite okazje do zdobycia goli.
Najpierw w 14 min po akcji roz-
pocz&tej przez Iwana *ytwyniuka,
*ukasz Popiela idealnie wy"o!y"
pi"k& Robertowi Trznadlowi, ten
jednak b&d(c sam na sam z bram-
karzem Znicza pos"a" pi"k& nie-
znacznie obok s"upka. Trzy mi-
nuty pó)niej po d"ugim podaniu
Piotra Darmochwa"a w doskona"ej
sytuacji na linii pola karnego zna-
laz" si& *ukasz Rupa. Pomocnik
Okocimskiego maj(c przed sob(
ju! tylko *ukasza B"a!ejczyka
próbowa" go przelobowa# i mini-
malnie przerzuci" pi"k& nad po-
przeczk(. Niewykorzystane sy-
tuacje zem'ci"y si& na „Piwoszach”
w 22 min, gdy stracili oni pierw-
szego gola. Brzeszczanie w pierw-
szej po"owie z powodu kontuzji
stracili tak!e dwóch napastników
Trznadla i Popiel&. Pierwszy opu-
'ci" plac gry z mocno st"uczonym
goleniem, drugi natomiast z po-
wodu urazu pleców.

Po zmianie stron go'cie od-
wa!nie ruszyli do ataku i mieli
nawet dwie okazje do zdobycia
goli, jednak dwukrotnie po gro)-
nych strza"ach Rupy i Sergiusza
Kosteckiego znakomitymi inter-
wencjami popisywa" si& bramkarz
Znicza. Miejscowi w drugiej od-
s"onie oddali inicjatyw& brzesz-
czanom, którzy d"ugo utrzymywali
si& przy pi"ce, jednak niewiele
mieli z tego korzy'ci. Pruszkowia-
nie natomiast nastawili si& na wy-
prowadzanie kontr, po których
zdobywaj(c dwie kolejne bramki
przypiecz&towali swoje zwyci&stwo. 

– Kto wie jak potoczy!yby si#
losu meczu gdyby przy stanie 0–0
Robert Trznadel i (ukasz Rupa
wykorzystali dwie stuprocentowe
sytuacje do zdobycia goli. Stracona
bramka troch# nas zdemobilizo-
wa!a i na dobre do gry wrócili"my
dopiero w drugiej po!owie. Stara-
li"my si# wtedy odrobi& jedno-
bramkow$ strat#, gospodarze dwu-
krotnie nas jednak skontrowali
odbieraj$c nam resztki nadziei na
korzystny wynik – powiedzia" po
meczu Krzysztof *&tocha, trener
Okocimskiego Brzesko.

– Wiedzieli"my, %e Okocimski
to gro)na dru%yna, dlatego ca!y
czas musieli"my by& czujni. Na
pocz$tku meczu z powodu gapio-

stwa przytrafi!y si# nam dwa b!#-
dy w defensywie, których na szcz#-
"cie dla nas rywale nie potrafili
wykorzysta& – podkre'li" Robert
Podoli%ski, szkoleniowiec Znicza
Pruszków.  (PIET)

Tabela II ligi

Maca 20, Szala 66, Reiman 75, Krau-
ze 77 – Twardowski 27, Bekas 84.

u M r n
O!owniuk 27, Mikulenas 55

– M!ynarski 33, Fundakowski 65.
r O 945 O  

3 Mazurkiewicz 39 – Kowal-
ski 22, Suchocki 80, Filipek 90.
Sokó! Sokó!ka – GLKS Nadarzyn
0–0.
J r I ' N y D r
M 0 0–0 Lendzion 80.

n #
0 0 Brodecki 4, 50 karny.

Ruch y M O
p Elbl  0 0 Ro%nik 29,
Miecznik 73.
   1.     &wit                        3            9           3–0–0          4–1
   2.    Znicz                       3            7           2–1–0           7–2
   3.    Resovia                 3            7           2–1–0           5–2
   4.    Wis#a                      3            6           2–0–1           6–4
   5.    Olimpia                 3            5           1–2–0           3–1
          Pelikan                 3            5           1–2–0           3–1
   7.    Nadarzyn             3            5           1–2–0           3–2
   8.    Stal Rz.                  3            4           1–1–1             7–7
   9.    OKS                         3            4           1–1–1             4–4
   10.  Puszcza                2            3           1–0–1            2–1
   11.   Wigry                     3            3           0–3–0          4–4
   12.  Jeziorak               3            3           1–0–2           1–2
   13.  Sokó#                      2            2           0–2–0          2–2
   14.  Start                       3             1           0–1–2           3–6
          Motor                     3             1           0–1–2           3–6
   16.  Okocimski          3             1           0–1–2           2–6
   17.  Stal St. W.             1            0           0–0–1          0–2
   18.  Ruch                       3            0           0–0–3          0–6

W nast"pnej kolejce (18 sierpnia):
(roda: Nadarzyn – Puszcza (17),
Wigry – Okocimski (17), Olimpia
– Jeziorak (17), OKS 1945 – Ruch
(17), Stal St. W. – Start (17), Reso-
via – Pelikan (17), Wis!a – Znicz
(18), 'wit – Stal Rz. (19); Motor
– Sokó! prze!o%ony na 20 pa)-
dziernika. (ML)

Zabójcze kontry

Napastnik Okocimskiego !ukasz Popiela (na pierwszym planie)
z powodu urazu pleców opu"ci# boisko jeszcze przed przerw$
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Termalica Bruk–Bet
Nieciecza 
– Podbeskidzie
Bielsko–Bia!a 0–5 (0–0)

Budka 4 – Jacek 2, Czarny
3, Piszczek 3, Wójcik 2 – M'ka 3, Pi'tek 4, Metz 2
(46 J"dryka 3), Sza#"ga 3 (56 Fedoruk) – Cichos
3, Szczoczarz 3 (71 Rygu#a).

Zajac 7 – Ciencia#a 6, Broniewicz
6, Konieczny 7, Osi$ski 6 – Ziajka 6, Koman 7 (81
Matusiak), Ko#odziej 6 (46 %atka), Rogalski 8
– Cie(li$ski 7 (67 Patejuk), Demjan 7. 

Pierwszy, historyczny pojedynek
I–ligowy Termaliki Bruk–Betu
na w"asnym boisku by" wielkim
'wi&tem dla miejscowego klubu
i jego kibiców. W czasie przerwy
mi&dzy rozgrywkami obiekt
w Niecieczy zosta" rozbudowany
oraz zmodernizowany i przyzna#
trzeba, !e wygl(da teraz nad-
zwyczaj imponuj(co. Niesamo-
wite wra!enie robi powi&kszona
z obu stron trybuna g"ówna, pod
któr( powsta"y pomieszczenia
socjalne. Jeszcze na dzie% przed
inauguracyjnym meczem z Pod-
beskidziem na stadionie w Nie-
cieczy dopinano wszystko na
ostatni guzik, by zarówno pi"-
karze obu dru!yn jak i kibice
czuli si& na miejscowym obiekcie
jak najbardziej komfortowo.

Mecz rozpocz(" si& od ataków
faworyzowanych go'ci, którzy

najwi&ksze zagro!enie stwarzali
po sta"ych fragmentach gry. Po
kilku z nich zawodnicy Podbe-
skidzia dochodzili do pozycji
strzeleckich, ale wszystkie ich
uderzenia mija"y cel. Najlepsz(
okazj& przyjezdni stworzyli sobie
jednak z akcji. W 44 minucie
Adam Cie'li%ski by" bliski zdo-

bycia gola, lecz pi"ka po jego
strzale z 18 metrów tylko mus-
n&"a poprzeczk&.

Druga po"owa to koszmar-
ny sen gospodarzy. Ju! w 47
minucie Podbeskidzie strzeli"o
pierwszego gola. Ta bramka
wyra)nie pod"ama"a niecie-
czan, bo ci kompletnie stracili

koncept gry. Bezlito'nie wy-
korzystywali to przyjezdni,
którzy strzelili 4 kolejne gole
a mogli jeszcze nast&pne kilka.
W tym czasie Termalica
Bruk–Bet odpowiedzia"a tylko
jedn( akcj(, ale *ukasz Cichos
trafi" w poprzeczk&.   

PIOTR PIETRAS

Kl#ska na otwarcie stadionu
I LIGA. Niecieczanie stracili pi") goli, a mogli jeszcze wi"cej

Jak pad!y bramki

0–1 Akcj" lew$ strona przeprowadzi! Robert Demjan. 'ciagn$! na
siebie trzech obro*ców i przerzuci! pi!k" na praw$ stron" do

nieobstawionego Macieja Rogalskiego, który w sytuacji sam na sam nie
da! %adnych szans Maciejowi Budce.

0–2 Do pi!ki rzuconej z g!"bi pola doszed! Adam Cie(li*ski i w polu
karnym zosta! przewrócony przez Micha!a Czarnego. Spra-

wiedliwo(& wymierzy! sam poszkodowany.

0–3 Rogalski do(rodkowa! z rzutu wolnego na g!ow" S!awomira
Ciencia!y, który strza!em g!ow$ umie(ci! pi!k" tu% przy s!upku.

0–4 Kontr" go(ci zako*czy! Demjan efektownym lobem nad bez-
radnym Budk$ 

0–5 Kolejny szybki atak Podbeskidzia. Demjan zagra! wzd!u%
bramki, a do(rodkowanie sfinalizowa! z najbli%szej odleg!o(ci

Sylwester Patejuk.

Zdaniem trenerów

Marcin Ja!ocha, 
Termalica Bruk–Bet:
– Decyduj$cym momentem meczu by!a pierwsza stracona bramka.
Zespó! po niej si" kompletnie rozsypa! i pó)niej by!o ju% tylko gorzej.
To co wystarcza!o na II lig" to na I jest ju% za ma!o. Mamy du%y pro-
blem z graniem pi!ka. Nie potrafimy sobie stwarza& sytuacji, przez
co nie strzelamy te% goli. Jedno jest pewne, gorzej ju% by& nie mo%e.
Od dzisiaj bierzemy si" ostro do pracy.

Robert Kasperczyk, 
Podbeskidzie:
– Nie spodziewa!em si" tak !atwego zwyci"stwa. Gospodarze zagra-
li zdecydowanie poni%ej swoich mo%liwo(ci. Jako Ma!opolanin szko-
da mi Termaliki Bruk–Betu. Kluczem do zwyci"stwa by!o strzelenie
pierwszej bramki.

Jak pad!y bramki

1–0 Akcj" z lewej strony
rozpocz$! Maciej Ry-

baczuk, wymieni! pi!k" z To-
maszem Feliksiakiem i b"d$c
ju% na czystej pozycji pokona!
Dariusza Trel" strza!em
w dalszy róg.

2–0 Pawe! Bylak zaini-
cjowa! akcj" praw$

stron$, nieatakowany przez ry-
wali z du%$ !atwo(ci$ zagra!
w „uliczk"” do Kacpra Tatary,
który b"d$c sam na sam z Trel$
pos!a! futbolówk" do siatki nad
bramkarzem Okocimskiego.

3–0 Bardzo aktywny
w ofensywie Tatara

wygra! pojedynek z Mateu-
szem Urba*skim, po czym wy-
szed! na czyst$ pozycj", min$!
próbuj$cego ratowa& sytuacj"
Trel" i strza!em do pustej
bramki ustali! wynik meczu.

Obro%ca Termaliki Bart#omiej Piszczek (z prawej strony) mia# wczoraj wiele pracy
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