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Zespó! Termaliki Bruk-Betu
kontynuuje znakomit" seri#
wmeczachwyjazdowych.Spot-
kanie w Z"bkach by!o pi"tym,
jakie niecieczanie rozegrali
w tym sezonie na boisku prze-
ciwnika i po raz pi"ty pi!karze

z Niecieczy schodzili z boiska
wroli zwyci#zców.
Go$cie od pocz"tku spotka-

nia $mia!o ruszyli doataku i ju%
w pierwszej po!owie wypraco-
wali sobie kilka sytuacji do zdo-
bycia bramki. Nale%y jednak
podkresli&,%ewbramceDolcanu
bardzo dobrze spisywa! si#Ra-
fa! Leszczy'ski, który z du%ym
wyczuciem broni! strza!y
niecieczan.Najbli%siwpisaniasi#
nalist#strzelcówwpierwszejod-
s!onie byli Dariusz Pawlusi'ski
(dwukrotnie)orazPiotrCeglarz
iMicha!Nalepa.
Miejscowi z rzadka przedo-

stawalisi#podbramk#Termaliki
Bruk-Betu, natomiast najgro(-

niejsz" sytuacj# stworzyli w 29
min,gdypomocnymuderzeniu
z linii pola karnego wwykona-
niu Piotra Bazlera, bramkarz
„S!oników”popisa!si#kapitaln"
parad".
Drugapo!owarozpocz#!asi#

od $mia!ych ataków Dolcanu
i ju%w 47 min po do$rodkowa-
niu z rzutu wolnego Dariusza
Zjawi'skiegowdoskona!ejsytu-
acji by! Mateusz Pi"tkowski,
obro'cy Termaliki Bruk-Betu
zablokowali jednakjegouderze-
nie. Kolejn" dobr" sytuacj#
dozdobyciagolamiejscowimie-
li w 59 min, tym razem Rafa!
Grzelakstrzelaj"cg!ow"pos!a!
jednakpi!k#nadpoprzeczk".

Niecieczanie szybko opano-
wali sytuacj# i znów przeszli
doofensywy,osi"gaj"cprzewa-
g#. Decyduj"cy cios go$cie za-
dali w 73 min, gdy kapitalnym
uderzeniemzblisko30metrów
popisa! si# Pawlusi'ski. Pi!ka
po uderzeniu pomocnika „S!o-
ników” zmierza!a w samo
„okienko”bramkiDolcanu, od-
bi!asi# jeszczeods!upkaiwpad-
!adosiatki. Tymrazembardzo
dobrzedysponowanyLeszczy'-
skiniemia! ju%nicdopowiedze-
nia. W ko'cówce gospodarze
próbowali jeszcze zmieni& nie-
korzystny dla siebiewynik, nic
ju% jednakniewskórali.

Bramka:0:1 Pawlusi!ski 73.
S!dziowali: Pawe"Dreschel (Gdynia)oraz
LeszekWnuk i#ukaszKowalik (obajGda!sk).
"ó#takartka:Pleva (33).
Widzów: 500.

Poszóstejwtymsezoniepora%-
ce „Piwoszy” mocno zatrz#s!a
si# posada trenera gospodarzy
Krzysztofa )#tochy. W klubie
nikt nie chce przes"dza& jego
odej$cia, ale cierpliwo$& powoli
si#wyczerpuje. – Oczekuj!, "e
odda si!dodyspozycji zarz#du
–mówi! zaraz pomeczuprezes
klubuCzes!awKwa$niak.Szko-
leniowiecnakonferencji praso-
wej tego nie uczyni!, a to ozna-
cza, %enajbli%szegodzinywze-
spolebeniaminkamog"by&go-
r"ce. Ostatnie wyniki nie
przemawiaj"zanim.Trzebajed-
nak obiektywnie przyzna&, %e
z obecnej skromnej kadry „Pi-
woszy”wy!ania si# zespó!, któ-
ry jest za mocny na drug" lig#,
a za s!abynapierwsz". Pokaza!
to dobitniemecz ze $l"skimbe-
niaminkiem.Gospodarzedobrze
gozacz#li.W15minprowadzili

po uderzeniu z 30metrówWoj-
ciecha Wojcieszy'skiego,
przy którym nie popisa! si#
bramkarzgo$ci.Dobregopocz"t-
ku nie potrafili wykorzysta&.
W kolejnychminutach wszyst-
kozacz#!osi# imsypa&.–Ci!"ko
powiedzie$,dlaczegotaksi!sta-
%o. To kolejny mecz, w którym
prowadzimy i przegrywamy –
ocenia!Rados!awJacek,obro'-
ca zespo!u.
Ta formacja by!a w sobot#

mocnoprzebudowana iponow-
nienieby!amonolitem.Podnie-
obecno$& KonradaWieczorka
iMateuszaWawryki,nabokach
defensywyzagrali Przemys!aw
Bella i Tomasz Baliga.O utrat#
wyrównuj"cej bramkiniemo%-
naichwini&.Sta!osi#tow22min
po !adnym strzale z rzutu wol-
nego Piotra Rockiego z 25 me-
trów.–By%niedoobrony–twier-
dzi!Jacek.
To trafienie niezwykle do-

$wiadczonego zawodnika po-
dzia!a!o mobilizuj"co na go$ci.
Natyle,%e ju%osiemminutpó(-
niej prowadzili. Doprowadzi!
do tego strza!em z pi#ciu me-
trów, kolejny eksligowiec Mar-
cin Folc. Pi!k# zagra!mu z pra-

wejstronyAdrianChomiuk.Za-
nim to si# sta!o, dwie minuty
wcze$niej gro(ne uderzenie
Wojcieszy'skiegoobroni!Piotr
Misztal.
W drugiej po!owie Okocim-

ski atakowa!. Dru%yna broni!a
si# trójk" zawodników, co wy-
korzystali tyszanie. W 84 min
strza! Chomiuka wybi!
przedsiebieAleksanderKozio!.
Do pi!ki dopad! Folc i celnie
strzeli!. Bohater meczu zacho-
wywa! umiar w ocenie swoich
poczyna'. – M!czyli&my si!
zgospodarzami.Czwartez rz!-
du zwyci!stwo wybiegali&my
iwywalczyli&my.Pokazali&my
charakter –mówi!.
Wygrana GKS-u by!a te%

prezentem dla jego trenera. –
To najmilszy upominek na 50.
urodziny, które obchodzi%em
w pi#tek – cieszy! si# Piotr
Mandrysz. Oba trafienia Folca
niewystawi!ydobrego$wiade-
ctwa brzeskiej defensywie. –
B%!dy, które pope%nili&my
przy bramkach, nie przystoj#
na tym poziomie rozgryw-
kowym – twierdzi! )#tocha.
Mo%ewynikmeczuby!byin-

ny,gdybyw79minPiotrMisztal

nie obroni! dobrego uderzenia
RobertaTrznadla.Wko'cówce
minimalnienadpoprzeczk"ude-
rzy! )ukaszZaniewski.

Bolesnydzie!
dlaCecherza

(ANMI)

Bramki: 1:0Wojcieszy!ski 15, 1:1 Rocki 22, 1:2
Folc 30, 1:3 Folc 84.
S!dziowali: MarekKarkut (Warszawa),
MarcinLisowski,MarcinAnisiewicz.
"ó#tekartki:Jacek(21),Cissé (44)–Balul (32),
Bukowiec(38),Ma!ka(47) ,Chomiuk(59).
Widzów: 800.

OKOCIMSKI
BRZESKO

GKS
TYCHY

1 3

1–4–5–1
Misztal 5
Ma!ka 6
Balul 6
Kopczyk 7
M$czy!ski 6
Chomiuk 5
Babiarz 6
(68 %uni&)
Kupczak 6
Bukowiec 7
Rocki 7
(81 Bizacki)
Folc 8
(87 Tumicz)

1–4–4–2
Kozio" 4
Bella 3
Jacek 5
Cegli!ski 4
Baliga 3
Pyciak 3
Wojcieszy!ski 5
Jeriomienko 4
(76 Trznadel)
#ytwyniuk 4
(79 Sza"'ga)
Cisse 4
Ogar 4
(65 Zaniewski)

(1:2)

Przemys!awCecherz trenerem
Kolejarza Stró%e jest od 23
czerwca2011roku.Wtymczasie
odnosi! niemal same sukcesy.
Wpoprzednimsezonie jegoze-
spó! by! najwi#ksz" rewelacj"
rozgrywek.Ostatnia sobotab#-
dzie za to najczarniejszym
dniemw czasie jego pracy dla
tegoklubu.
–Tonajwy"szapora"ka od-

k#dtutajpracuj!.Bolesnydzie'.
Dobrze, "e jest terazczasnatre-
ning, regeneracj!, przygotowa-
niesi!dokolejnegomeczu.Trze-
ba z tymdalej "y$.Wnioski wy-
ci#gn#$,meczzanalizowa$,b%!-
dypokaza$–mówi!posobotnim
laniu, jakie jegopi!karzedostali
odWarty.
Naprzerw#gospodarzescho-

dzili z jedn" bramk" przewagi.
W 24min jeszcze do niedawna

graj"cy w Sandecji Nowy S"cz
WojciechTrochimdo$rodkowa!
z rzutu wolnego w pole karne,
do pi!ki dopad! Bart!omiej Pa-
w!owskiiwpakowa! j"dosiatki.
W tym sezonie bardzo cz#-

stostratagolamobilizowa!api!-
karzy Kolejarza. Przyk!ad?
WZ"bkachdoprzerwyprzegry-
waliw takim samymstosunku,
a po zmianie stron cztery razy
pokonali bramkarza. Obu spot-
ka'nie chcia! jednakporówny-
wa&Cecherz.
– Teraz zupe%nie to inaczej

wygl#da%o.WmeczuzDolcanem
tomy prowadzili&my gr! i byli-
&my zespo%em lepszym. Tutaj
Warta by%a trudniejszym prze-
ciwnikiem.Mówi!odanychme-
czach.Nieby%o"adnejanalogii.
Samitosprokurowali&my–prze-
konywa!.
Je$li mo%na by!o jednakmi-

mo wszystko mówi& o analo-
giach, tosko'czy!ysi#onew55
min. Wtedy Trochim uderze-
niem z ok. 30 metrów pokona!
KonradaForenca.–Tutajbram-
karz nam nie pomóg%. 2:0
przytakgraj#cejWarcietodo&$
du"astrata.Ci!"koby%onamco-
kolwiekzrobi$.Rywalnastawia%
si!nakontry,aponaszychstra-
tachstrzeli%nast!pnedwiebram-
ki.Ikoniec–analizowa!–Straci-
li&myMa$ka Kowalczyka, któ-
rydozna%kontuzjimi!&nia.Atut
z przodunamodpad%. Zobaczy-
my, jakci!"katokontuzja.Wi!-
cejb!dziewiadomowponiedzia-
%ekalbowtorek –doda!.

(!M)

Za s"abi napierwsz# lig$?
ILIGA. Szóstapora!kaOkocimskiego.Pozycja trenera"#tochycorazs$absza.

WojciechWojcieszy!ski (z prawej) zdoby"bramk#otwieraj$c$wynik spotkania zGKSTychy
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PI!KANO"NA

PiotrMandrysz, trener
GKS Tychy:
–Domomentustratybramki
meczby$podnasz%kontrol%.
Pad$awnajmniej spodziewa-
nymmomencie. Pozmianie
stronnawysoko&ci zadania
stan%$naszbramkarz. Zprze-
biegugrybyli&myzespo$em,
który zas$u!y$na trzypunkty.
Chcia$bympocieszy' trenera
gospodarzy.Okocimski todo-
bradru!yna.
Krzysztof!"tocha,
Okocimski:
–Liczy$em,!ezaprezentujemy
futbol,którydanamtrzypunk-
ty.Taksi#niesta$o.Nasza
obrona jest rozbita.Wtymmo-
mencieszukamustawienia,
któreby$obyoptymalnedla
niej.Starali&mysi#wyrówna'.
Potrzeciejbramceumoichza-
wodnikówzabrak$owiary.

ZDANIEMTRENERÓW
Bramki:
1:0 Paw"owski 24 , 2:0 Trochim55,
3:0Grzeszczyk 57, 4:0 Paw"owski 69.
S!dziowali: PiotrSiedleckiorazPiotr
Ku(mierz iJakubWójcik (Warszawa).
"ó#tekartki: Marciniak (39), Trochim (53)
–Ar"ukowicz (54).
Widzów: 1500.

WARTA
POZNA$

KOLEJARZ
STRÓ"E

4 0

1–4–5–1
Forenc 6
Gry)lak 4
Szufryn 4
Markowski 4
Pietrzak 4
(64Gajtkowski)
Wola!ski 4
Stefanik 4
Ar"ukowicz 4
(59Michalik)
Giesa 4
Nitkiewicz 5
Kowalczyk
(35Pieczara) 4

1–4–5–1
Lis 6
Bartczak 6
Bartkowiak 6
Ciach 7
Kosznik 6
Magdziarz 7
Marciniak 7
Grzeszczyk 7
Trochim 8
(70Ngamayama)
Bartoszak 7
(59Jakóbowski)
Paw"owski 8
(79 Trojanowski)

(1:0)

Przemys#awCecherz,
Kolejarz:
–Mecz doprzerwy zupe$nie
dobrzewygl%da$. Z jednej
i drugiej strony $adne akcje
ofensywne, odbiory pi$ki. To
by$odo&' fajnewidowisko.
Zawa!y$ sta$y fragment gry –
pi$ka zagrananie zamocno,
nikt z naszychnie skoczy$.
Bramkarz równie!by$przy-
wi%zany do linii. Kuriozalna
strata bramkiwnaszymwy-
konaniu.

ZDANIEMTRENERA

Kapitalny strza"Pawlusi!skiego da"Termalice trzy punkty

PIOTRPIETRAS

DOLCAN
Z%BKI

TERMALICA
BRUK-BET

0 1

1–4–5–1
Nowak 7
Pleva 6
Czerwi!ski 6
Nalepa 6
Pielorz 6
Ceglarz 6
Lipecki 6
Hotvath 6

1–4–5–1
Leszczy!ski 6
Ciesielski 5
Klepczarek 5
Matuszek 4
Grzelak 5
*wierblewski 4
Bazler 5
(74Koziara)

(0:0)

KazimierzMoskal,
TermalicaBruk-Bet:
– Zagrali&mybardzom%drze
podwzgl#demtaktycznym
ipraktycznieodpierwszejdo
ostatniejminutymieli&mywyda-
rzeniaboiskowepodkontrol%.
Gospodarzepróbowalinaszasko-
czy'jedynienapocz%tkudrugiej
po$owy,dobrzezagrali&myjed-
nakwdefensywieiskutecznie
powstrzymali&myatakirywali.
Wygrali&mywbardzoskrom-
nychrozmiarach.Naszezwyci#-
stwoby$ojednakwpe$nizas$u!o-
neisprawi$onamspororado&ci.

ZDANIEMTRENERAPiesio 4
Jakubik 5
Zjawi!ski 5
(76 Tataj)
Pi$tkowski 6
(83Wi(niowski)

Rybski 5
(74Piotrowski)
Pawlusi!ski 7
(90+1 Paw"owski)
Drozdowicz 5
(88 Szczoczarz)


