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Cztery miesiące Pierwszelanie„Piwoszy”
bez zwycięstwa
Zawisza, mimo wygranej, w pierwszej połowie był wygwizdywany
1 2
4 0
I LIGA.

TERMALICA
BRUK-BET
1–4–5–1
Nowak
Pleva
Czerwiński
Nalepa
Piątek
Pawlusiński
(73 Szczoczarz)
Kaczmarczyk
Horvath
Ceglarz
Piotrowski
(79 Rybski)
Sobczak
(46 Drozdowicz)

MIEDŹ
LEGNICA
5
5
5
0
6
5
–
5
6
5
6
–
4
4

1–4–5–1
Ptak
Tanżyna
Paszliński
Woźniczka
Zasada
Madejski
(76 Łobodziński)
Kasperkiewicz
Grzegorzewski
Łuszkiewicz
Szymański
(85 Lenkiewicz)
Zakrzewski
(61 Alexandre)

6
6
5
6
6
6
–
5
6
5
4
–
5
–

Bramki:
1:0 Piątek 19, karny, 1:1 Madejski 35, 1:2
Grzegorzewski 40.
Sędziowali:RafałRokosz(Siemianowice
Śląskie)orazMarcinLis(RudaŚląska)iAdam
Jakubczyk(Mikołów).
Żółte kartki:Pleva(27)–Łuszkiewicz(21),
Woźniczka(78),Łobodziński(86),Ptak(90+2).
Czerwona kartka: Nalepa(32–faul
wsytuacjistuprocentowejdozdobycia
bramki).
Widzów: 800.

Po dwóch zwycięstwach wyjazdowych niecieczanie wreszcie
chcieli przełamać się i wygrać
mecznawłasnymboisku,naktórymostatniowciążprzegrywają
(ostatnie punkty w Niecieczy
„Słoniki”zdobyły5majapozwycięstwiezOlimpiąGrudziądz2:0).
Początkowo wszystko przebiegało po myśli gospodarzy
i wydawało się, że wreszcie zdobędą oni punkty przed własną
publicznością. Niecieczanie byli bardzo aktywni w ofensywie,
zespół z Legnicy wyglądał natomiast na mocno wystraszony,
z rzadka decydował się bowiem
nazainicjowaniejakiegokolwiek
ataku,zdecydowaniewięcejuwa-

(1:0)

ZAWISZA
BYDGOSZCZ
1–4–4–2
Witan
Stefańczyk
Kopacz
Skrzyński
Petasz
Jankowski
(64 Hermes)
Błąd
Masłowski
(68 Leśniewski)
Wójcicki
(60 Mąka)
Zawistowski
Abbott

OKOCIMSKI
BRZESKO
6
6
8
7
7
7
–
8
7
–
7
–
7
8

1–4–5–1
Mieczkowski
Wieczorek
Jacek
Urbański
Bella
Łytwyniuk
(70 Pyciak)
Darmochwał
(80 Ogar)
Wojcieszyński
(66 Baliga)
Jeriomenko
Szałęga
Zaniewski

4
3
4
4
3
4
–
4
–
3
–
3
4
3

FOT. JAKUB ZIÓŁKOWSKI

(1:2)

gi poświęcając grze obronnej.
Był jednak moment, w którym
to Miedź mogła objąć prowadzenie; w 11 min po jednej z kontr
legniczan, miejscowym dopisało szczęście, gdyż strzelający
„główką” z 5 metra Damian
Paszliński posłał futbolówkę tuż
nad poprzeczką.
Ofensywna gra niecieczan
w końcu przyniosła efekt bramkowy. Bardzo aktywny na lewym skrzydle Damian Piotrowski mocno dośrodkował piłkę
przed bramkę Aleksandra Ptaka, futbolówka trafiła w rękę
Paszlińskiego, natomiast bardzo czujny arbiter podyktował
rzut karny dla Termaliki BrukBetu. Pewnym wykonawcą „jedenastki” był Karol Piątek.
Przełomowym momentem
meczu była akcja Miedzi, po którejdoprostopadłejpiłkizagranej
z głębi pola na czystą pozycję
wychodził doświadczony Zbigniew Zakrzewski, którego tuż
przed linią pola karnego sfaulował Michał Nalepa. Obrońca gospodarzy zobaczył za ten faul
czerwoną kartkę, natomiast
Piotr Madejski popisał się kapitalnym uderzeniem obok muru,
po którym Sebastian Nowak nawet nie zareagował i musiał wyciągnąć piłkę z siatki. – W murze stało sporo zawodników,
w momencie uderzenia straciłem piłkę z oczu i dlatego zostałem zaskoczony – wyjaśnił Sebastian Nowak.
W końcówce pierwszej odsłony defensywa Termaliki
Bruk-Betu kompletnie się pogubiła co wykorzystał Jakub
Grzegorzewski, który będąc
na czystej pozycji bez problemy pokonał Nowaka.
Wdrugiejodsłoniemiejscowi
ambitnie walczyli o zmianę niekorzystnego wyniku, nie mogli
sobie jednak poradzić z dobrze
zorganizowaną obroną Miedzi.
Najbliższy zdobycia wyrównującej bramki był w 72 min Dariusz Pawlusiński, lecz przegrał
w sytuacji sam na sam z Ptakiem. Kolejne ataki gospodarzy
najczęściej kończyły się natomiast niecelnymi strzałami.
PIOTR PIETRAS

Piłkarze Okocimskiego Brzesko nie mieli dużo atutów w Bydgoszczy

ZDANIEM TRENERÓW
Bramki:
1:0 Abbot 38,2:0 Kopacz 51, 3:0 Błąd 57, 4:0
Abbott 64, karny.
Sędziowali:Mirosław Górecki oraz Zbigniew
Szymanek (Katowice), Damian Rokosz
(Siemianowice Śląskie).
Żółta kartka:Błąd (10).
Widzów: 4000.

Dobra obrona, wyrównany kolektyw – określenia, które jeszcze niedawno były znakiem firmowym Okocimskiego w sobotę mocno wyblakły na stadionie bydgoskiego Zawiszy.
To właśnie na ładnie prezentującym się obiekcie im. Zdzisława Krzyszkowiaka beniaminek musiał przełknąć pierwszą wysoką porażkę na zapleczu ekstraklasy. Czy okaże się
ostatnią? Żeby tak się stało, to
brzeszczanie muszą wyciągnąć wnioski z tej bolesnej lekcji. Wypadła dla nich w trudnym momencie. Ostatnie dwa
mecze z chęcią wymazaliby
z pamięci. Z zerowym punktem i sześcioma straconymi golami zakończyli spotkania
z Cracovią i Zawiszą. Na po-

Jurij Szatałow, Zawisza:
– Pierwsza połowa nie układała się po naszej myśli. Zawodnicy byli
dziwnie spięci. Sytuację odwróciła strzelona bramka i rozmowa
w szatni. W drugiej części spotkania było już lepiej. Wynik, mimo
że wysoki, nie może przesłaniać mankamentów, które nam się
przytrafiły.

Krzysztof Łętocha, Okocimski:
– Chcę pogratulować gospodarzom zwycięstwa. Dla mojego zespołu, który obecnie liczy 17 zawodników, spotkania co trzy dni to
prawdziwy maraton. Na boisku zmierzyły się dwa zespoły, które
walczyć będą o inne cele. Gospodarzy interesuje ekstraklasa, nas
utrzymanie się. Chciałbym podziękować zespołowi za zaangażowanie.

cieszenie
podopiecznym
Krzysztof Łętochy pozostaje
fakt, że ponownie zmierzą się
z nimi wiosną. Do tego czasu
praktycznie w każdym meczu
o punkty, przynajmniej teoretycznie, ma być im łatwiej. A że
to misja do wykonania, świadczy optymizm szkoleniowca
beniaminka. – Nasza gra powinna być lepsza – mówił
po końcowym gwizdku sędziego Łętocha.
Do Bydgoszczy jego zespół
pojechał osłabiony brakiem

czterech podstawowych zawodników (Pawła Smółki, Roberta Trznadla, Michała Oświęcimki i Mateusza Wawryki). Mimo to hasło: „sprawić
psikusa” chodziło po głowie ich
kolegom. Wydawali się dobrze
przygotowani do batalii z głównym faworytem ligi. – Zawisza
to inny rywal niż Cracovia
– przekonywał przed meczem
trener Łętocha.
I Zawisza zagrał inaczej.
Był wprawdzie skuteczniejszy
od krakowian, ale jego posta-

wa zwłaszcza w pierwszej połowie pozostawiała wiele
do życzenia. Goście natomiast
całkiem nieźle się prezentowali. Kibice grę gospodarzy
zaczęli nawet kwitować gwizdami. Widocznie nie chciał ich
słuchać już Paweł Abbott. On
w 38 min strzelił swojego
czwartego gola w tym sezonie. Stało się to po ładnej akcji
Pawła Zawistowskiego z Piotrem Petaszem. Trafienie
„pomściło” nieuznanego gola
Bartosza Kopacza z 36 min.
Niedoszły strzelec był na spalonym.
Bramka podziałała mobilizująco na Zawiszę. Pod koniec pierwszej połowy przycisnął. W 45 min po strzale
Petasza piłkę z linii bramkowej wybił Przemysław Bella.
W drugiej połowie Okocimski zaatakował. W 48 min
z rzutu wolnego Marcin
Szałęga trafił w słupek. – Gdybyśmy wyrównali, to wszystko mogło się inaczej potoczyć
– przekonywał Łętocha.
Uderzenie okazało się „łabędzim śpiewem” gości. Potem tylko przypatrywali się,
jak bramki strzelają im gospodarze. W 51 min po
wrzutce z rożnego Zawistowskiego, głową tej sztuki
dokonał Kopacz.
Gdy dwie minuty później
po uderzeniu Adriana Błąda
z dużymi kłopotami Mieczkowski wybił piłkę przed
siebie, wydawało się, że Zawisza rozniesie beniaminka. Tak
się nie stało. Bydgoszczanie
zadowolili się jeszcze dwoma
trafieniami. W 57 min po kontrze Adrian Błąd podwyższył
na 3:0. W 65 min wynik celnym strzałem z rzutu karnego ustalił Abbott. Jedenastkę
podyktowano za kontrowersyjny faul Dawida Mieczkowskiego na Danielu Mące.
Gospodarze mogli wygrać
wyżej. W słupek trafił Petasz.
Minimalnie niecelne okazały
się również groźne strzały Łukasza Skrzyńskiego czy
Abbotta.
(ANMI)

ZDANIEM TRENERÓW
Kazimierz Moskal, Termalica Bruk-Bet:
– Po kolejnym przegranym meczu na własnym boisku trudno być
zadowolonym, porównując jednak poprzedni, przegrany mecz
z Sandecją, do tego z Miedzią, to trzeba przyznać, że w tym drugim
zagraliśmy o niebo lepiej. Bardzo dobrze weszliśmy w to spotkanie i do 35 min kontrolowaliśmy wydarzenia na boisku. Nasza gra
„posypała się” w końcówce I połowy, kiedy to nie potrafiliśmy się
pozbierać po czerwonej kartce Michała Nalepy i stracie pierwszego
gola. Po przerwie, grając w osłabieniu, cały czas próbowaliśmy
zmienić niekorzystny wynik, bramki jednak już nie strzeliliśmy.
Z postawy zespołu jestem więc zadowolony, z wyniku, niestety, nie.

Bogusław Baniak, Miedź:
– Na odprawie przedmeczowej prosiłem zawodników, by zagrali
może nie tak pięknie jak w poprzednich meczach, które przegraliśmy, ale mądrze. Mieliśmy sporo zadań destrukcyjnych i przyznam,
że właśnie mądrość i dojrzałość niektórych moich zawodników
sprawiła, że zainkasowaliśmy trzy punkty. O naszym zwycięstwie
zadecydowały przede wszystkim ciosy, jakie zadaliśmy w końcówce pierwszej połowy. W drugiej odsłonie mieliśmy już wszystko
pod kontrolą i zasłużenie wygraliśmy. Cieszę się, że mamy już
sześć punktów i możemy walczyć o miejsce w czołówce.

O porażce zadecydowała bramka „do szatni”
I LIGA. – Tak wysokiej porażki się nie spodziewaliśmy
– przekonywał po meczu
z Zawiszą Bydgoszcz Radosław Jacek.

Defensor
Okocimskiego
przyznawał, że na to spotkanie wraz z kolegami wybierali się z nadzieją wywiezienia punktu. – W pierwszej połowie robiliśmy wszystko, żeby przybliżyć się do tego celu.
Śmiem twierdzić, że byliśmy
drużyną lepszą, dłużej utrzymywaliśmy się przy piłce.
Zawisza niczego wielkiego
nie pokazywał. Niestety, „dostaliśmy” bramkę do szatni.

W przerwie powiedzieliśmy
sobie, że jeszcze nic straconego, że gramy dobry mecz. Zaraz jednak straciliśmy drugiego gola. Powinniśmy szybciej piłkę wybić na aut
przy tej akcji – oceniał obrońca beniaminka z Brzeska.
Jacek skrytykował podyktowanego karnego dla Zawiszy, po którym padła czwarta
bramka.
– Ta „jedenastka” była
„z kapelusza”. Sędzia popełnił duży błąd. Nie boję się tego
powiedzieć. Każdy, kto zobaczy tę sytuację w telewizji powinien mieć podobne zdanie
– twierdził obrońca.

Wyniki
Warta Poznań – Dolcan Ząbki 2:2 (0:0),
Pawłowski 56, Bartoszak 90 – Osoliński 66,
Piątkowski 82 ; Olimpia Grudziądz – ŁKS
Łódź 3:1 (0:0), Woźniak 58, Ruszkul 77,
Cieśliński 90 – Więzik 72 ;
Bogdanka łęczna – GKS Katowice 2:1
(1:0) Oziemczuk 3, Midzierski 75 – Rakels 85;
Flota Świnoujście – GKS Tychy 1:0
(0:0), Śpiączka 74.
W następnej kolejce (1.09 – 2.09): GKS
Tychy – Polonia (s. 17), Miedź – Flota (s. 17),
Okocimski – Termalica (s. 17), Stomil
– Bogdanka (s. 17), GKS Katowice
– Kolejarz (s. 18), Arka – Zawisza
(s. 19.45), Sandecja – Olimpia (s. 20), Dolcan
– Cracovia (n. 12.15), ŁKS – Warta (n. 12.30).
Zaległy mecz: Cracovia
– Arka (29.08. godz. 19.30).

1. Flota
2. Zawisza
3. Arka
4. Cracovia
5. Olimpia
6. Termalica
7. Miedź
8. Kolejarz
Dolcan
10. Sandecja
11. Warta
12. ŁKS Łódź
13. Okocimski
14. Stomil
15. Bogdanka
16. GKS Katowice
17. GKS Tychy
18. Polonia

4 12
6–0
4 10
11–1
3 7
5–1
3 7
4–1
4 7
5–3
4 6
7–3
4 6
6–5
4 6
5–4
4 6
5–4
4 6
2–7
4 5
5–5
4 4
4–7
4 4
3–8
4 3
3–5
4 3
3–7
4 2
4–6
4 2
1–5
4 0
1–8
(ŁM, ANMI)

