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Po dwóch zwyci!stwachwyjaz-
dowych niecieczanie wreszcie
chcieli prze"ama# si! i wygra#
mecznaw"asnymboisku,naktó-
rymostatniowci$%przegrywaj$
(ostatnie punkty w Niecieczy
„S"oniki”zdoby"y5majapozwy-
ci!stwiezOlimpi$Grudzi$dz2:0).
Pocz$tkowo wszystko prze-

biega"o po my&li gospodarzy
iwydawa"osi!,%ewreszciezdo-
b!d$ oni punkty przed w"asn$
publiczno&ci$. Niecieczanie by-
li bardzo aktywniwofensywie,
zespó"zLegnicywygl$da"nato-
miast na mocno wystraszony,
zrzadkadecydowa"si!bowiem
nazainicjowaniejakiegokolwiek
ataku,zdecydowaniewi!cejuwa-

gi po&wi!caj$c grze obronnej.
By" jednakmoment, w którym
toMied'mog"aobj$#prowadze-
nie; w 11 min po jednej z kontr
legniczan,miejscowymdopisa-
"o szcz!&cie, gdy% strzelaj$cy
„g"ówk$” z 5 metra Damian
Paszli(skipos"a" futbolówk!tu%
nadpoprzeczk$.
Ofensywna gra niecieczan

wko(cuprzynios"aefektbram-
kowy. Bardzo aktywny na le-
wymskrzydleDamianPiotrow-
ski mocno do&rodkowa" pi"k!
przed bramk!Aleksandra Pta-
ka, futbolówka trafi"a w r!k!
Paszli(skiego, natomiast bar-
dzo czujny arbiter podyktowa"
rzut karny dla Termaliki Bruk-
Betu. Pewnymwykonawc$ „je-
denastki”by"KarolPi$tek.
Prze"omowymmomentem

meczuby"aakcjaMiedzi,poktó-
rejdoprostopad"ejpi"kizagranej
z g"!bi pola na czyst$ pozycj!
wychodzi" do&wiadczony Zbig-
niew Zakrzewski, którego tu%
przedlini$polakarnegosfaulo-
wa"Micha"Nalepa.Obro(cago-
spodarzy zobaczy" za ten faul
czerwon$ kartk!, natomiast
PiotrMadejskipopisa"si!kapi-
talnymuderzeniemobokmuru,
poktórymSebastianNowakna-
wetniezareagowa" imusia"wy-
ci$gn$# pi"k! z siatki. – Wmu-
rze sta!o sporo zawodników,
w momencie uderzenia straci-
!empi!k" z oczu idlatego zosta-
!em zaskoczony –wyja&ni" Se-
bastianNowak.
W ko(cówce pierwszej od-

s"ony defensywa Termaliki
Bruk-Betu kompletnie si! po-
gubi"a co wykorzysta" Jakub
Grzegorzewski, który b!d$c
na czystej pozycji bez proble-
my pokona"Nowaka.
Wdrugiejods"oniemiejscowi

ambitniewalczyliozmian!nie-
korzystnego wyniku, nie mogli
sobie jednak poradzi# z dobrze
zorganizowan$ obron$Miedzi.
Najbli%szy zdobycia wyrównu-
j$cej bramki by"w 72 min Da-
riuszPawlusi(ski, leczprzegra"
w sytuacji sam na sam z Pta-
kiem.Kolejneatakigospodarzy
najcz!&ciej ko(czy"y si! nato-
miastniecelnymi strza"ami.

Dobraobrona,wyrównany ko-
lektyw– okre&lenia,które jesz-
czeniedawnoby"yznakiemfir-
mowym Okocimskiego w so-
bot! mocno wyblak"y na sta-
dionie bydgoskiego Zawiszy.
To w"a&nie na "adnie prezen-
tuj$cym si! obiekcie im. Zdzi-
s"awa Krzyszkowiaka benia-
minekmusia"prze"kn$#pierw-
sz$wysok$ pora%k! na zaple-
czu ekstraklasy.Czyoka%e si!
ostatni$? )eby tak si! sta"o, to
brzeszczanie musz$ wyci$g-
n$#wnioski z tej bolesnej lek-
cji. Wypad"a dla nich w trud-
nymmomencie. Ostatnie dwa
mecze z ch!ci$ wymazaliby
z pami!ci. Z zerowym punk-
temisze&ciomastraconymigo-
lami zako(czyli spotkania
z Cracovi$ i Zawisz$. Na po-

cieszenie podopiecznym
Krzysztof *!tochy pozostaje
fakt, %e ponownie zmierz$ si!
z nimi wiosn$. Do tego czasu
praktyczniewka%dymmeczu
o punkty, przynajmniej teore-
tycznie,maby# im "atwiej. A%e
tomisja dowykonania, &wiad-
czy optymizm szkoleniowca
beniaminka. – Nasza gra po-
winna by# lepsza – mówi"
poko(cowymgwizdkus!dzie-
go *!tocha.
DoBydgoszczy jego zespó"

pojecha" os"abiony brakiem

czterech podstawowych za-
wodników (Paw"a Smó"ki,Ro-
berta Trznadla, Micha"a O&-
wi!cimki i Mateusza Wawry-
ki). Mimo to has"o: „sprawi#
psikusa”chodzi"opog"owie ich
kolegom.Wydawali si!dobrze
przygotowanidobatalii zg"ów-
nymfaworytem ligi. –Zawisza
to inny rywal ni$ Cracovia
– przekonywa" przedmeczem
trener *!tocha.
I Zawisza zagra" inaczej.

By"wprawdzie skuteczniejszy
od krakowian, ale jego posta-

wa zw"aszczawpierwszej po-
"owie pozostawia"a wiele
do %yczenia. Go&cie natomiast
ca"kiem nie'le si! prezento-
wali. Kibice gr! gospodarzy
zacz!li nawet kwitowa# gwiz-
dami.Widocznie nie chcia" ich
s"ucha# ju% Pawe"Abbott. On
w 38 min strzeli" swojego
czwartego gola w tym sezo-
nie. Sta"o si! to po "adnej akcji
Paw"a Zawistowskiego z Pio-
trem Petaszem. Trafienie
„pom&ci"o” nieuznanego gola
Bartosza Kopacza z 36 min.
Niedosz"y strzelec by"na spa-
lonym.
Bramka podzia"a"a mo-

bilizuj$co naZawisz!. Podko-
niecpierwszej po"owyprzycis-
n$". W 45 min po strzale
Petasza pi"k! z linii bramko-
wej wybi" Przemys"aw Bella.
Wdrugiej po"owieOkocim-

ski zaatakowa". W 48 min
z rzutu wolnego Marcin
Sza"!ga trafi"ws"upek. –Gdy-
by%my wyrównali, to wszyst-
ko mog!o si" inaczej potoczy#
– przekonywa" *!tocha.
Uderzenie okaza"o si! „"a-

b!dzim &piewem” go&ci. Po-
tem tylko przypatrywali si!,
jak bramki strzelaj$ im go-
spodarze. W 51 min po
wrzutce z ro%nego Zawis-
towskiego, g"ow$ tej sztuki
dokona" Kopacz.
Gdy dwie minuty pó'niej

po uderzeniu Adriana B"$da
z du%ymi k"opotami Mie-
czkowski wybi" pi"k! przed
siebie, wydawa"o si!, %e Zawi-
sza rozniesie beniaminka.Tak
si! nie sta"o. Bydgoszczanie
zadowolili si! jeszcze dwoma
trafieniami.W57min po kon-
trze Adrian B"$d podwy%szy"
na 3:0. W 65 min wynik cel-
nym strza"em z rzutu karne-
go ustali" Abbott. Jedenastk!
podyktowano za kontrower-
syjny faul Dawida Miecz-
kowskiego na Danielu M$ce.
Gospodarze mogli wygra#

wy%ej. Ws"upek trafi" Petasz.
Minimalnie niecelne okaza"y
si! równie%gro'ne strza"y*u-
kasza Skrzy(skiego czy
Abbotta.

(ANMI)

Bramki:
1:0 Abbot 38,2:0 Kopacz 51, 3:0 B!"d 57, 4:0
Abbott 64, karny.
S#dziowali: Miros!aw Górecki oraz Zbigniew
Szymanek (Katowice), Damian Rokosz
(Siemianowice$l"skie).
%ó!ta kartka: B!"d (10).
Widzów: 4000.

ZAWISZA
BYDGOSZCZ

OKOCIMSKI
BRZESKO

4 0

1–4–5–1
Mieczkowski 4
Wieczorek 3
Jacek 4
Urba&ski 4
Bella 3
'ytwyniuk 4
(70 Pyciak) –
Darmochwa! 4
(80 Ogar) –
Wojcieszy&ski 3
(66 Baliga) –
Jeriomenko 3
Sza!#ga 4
Zaniewski 3

1–4–4–2
Witan 6
Stefa&czyk 6
Kopacz 8
Skrzy&ski 7
Petasz 7
Jankowski 7
(64 Hermes) –
B!"d 8
Mas!owski 7
(68 Le(niewski) –
Wójcicki 7
(60 M"ka) –
Zawistowski 7
Abbott 8

(1:0)

Pierwszelanie„Piwoszy”
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Opora!ce zadecydowa"abramka „do szatni”

Defensor Okocimskiego
przyznawa", %e na to spotka-
nie wraz z kolegami wybie-
rali si! z nadziej$wywiezie-
nia punktu. –Wpierwszej po-
!owie robili%mywszystko, $e-
by przybli$y# si" do tego celu.
&miem twierdzi#, $e byli%my
dru$yn' lepsz', d!u$ej utrzy-
mywali%my si" przy pi!ce.
Zawisza niczego wielkiego
nie pokazywa!. Niestety, „do-
stali%my” bramk" do szatni.

W przerwie powiedzieli%my
sobie, $e jeszcze nic stracone-
go, $e gramy dobrymecz. Za-
raz jednak stracili%my dru-
giego gola. Powinni%my szyb-
ciej pi!k" wybi# na aut
przy tej akcji – ocenia" obro(-
ca beniaminka z Brzeska.
Jacek skrytykowa" podyk-

towanego karnego dla Zawi-
szy, po którym pad"a czwarta
bramka.
– Ta „jedenastka” by!a

„z kapelusza”. S"dzia pope!-
ni! du$y b!'d.Nie boj" si" tego
powiedzie#. Ka$dy, kto zoba-
czy t" sytuacj" w telewizji po-
winien mie# podobne zdanie
– twierdzi" obro(ca.

Wyniki
WartaPozna! –DolcanZ"bki 2:2 (0:0),
Paw!owski 56, Bartoszak 90 – Osoli&ski 66,
Pi"tkowski 82 ;OlimpiaGrudzi"dz –#KS
#ód$ 3:1 (0:0),Wo)niak 58, Ruszkul 77,
Cie(li&ski 90 – Wi#zik 72 ;
Bogdanka %&czna– GKSKatowice2:1
(1:0)Oziemczuk 3, Midzierski 75 – Rakels 85;
Flota'winouj(cie –GKSTychy 1:0
(0:0),$pi"czka 74.
Wnast&pnej kolejce (1.09 –2.09):GKS
Tychy – Polonia (s. 17), Mied) – 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),'KS – Warta (n. 12.30).
Zaleg%ymecz: Cracovia
– Arka (29.08. godz. 19.30).

1. Flota 4 12 6–0
2. Zawisza 4 10 11–1
3. Arka 3 7 5–1
4. Cracovia 3 7 4–1
5. Olimpia 4 7 5–3
6. Termalica 4 6 7–3
7. Mied) 4 6 6–5
8. Kolejarz 4 6 5–4

Dolcan 4 6 5–4
10. Sandecja 4 6 2–7
11. Warta 4 5 5–5
12. 'KS 'ód) 4 4 4–7
13. Okocimski 4 4 3–8
14. Stomil 4 3 3–5
15. Bogdanka 4 3 3–7
16. GKS Katowice 4 2 4–6
17. GKS Tychy 4 2 1–5
18. Polonia 4 0 1–8

I LIGA. – Tak wysokiej po-
ra"ki si# nie spodziewali$my
– przekonywa! po meczu
z Zawisz% Bydgoszcz Rado-
s!aw Jacek.

(!M,ANMI)

PI!KANO"NA

Jurij Szata"ow,Zawisza:
–Pierwszapo!owanieuk!ada!asi"ponaszejmy#li. Zawodnicybyli
dziwnie spi"ci. Sytuacj"odwróci!astrzelonabramka i rozmowa
wszatni. Wdrugiej cz"#ci spotkaniaby!o ju$ lepiej.Wynik,mimo
$ewysoki, niemo$eprzes!ania%mankamentów, którenamsi"
przytrafi!y.
Krzysztof!#tocha,Okocimski:
–Chc"pogratulowa%gospodarzomzwyci"stwa.Dlamojego ze-
spo!u, który obecnie liczy 17 zawodników, spotkania co trzydni to
prawdziwymaraton.Naboisku zmierzy!y si"dwazespo!y, które
walczy%b"d&o innecele. Gospodarzy interesuje ekstraklasa, nas
utrzymanie si". Chcia!bympodzi"kowa% zespo!owi zazaanga$o-
wanie.

ZDANIEMTRENERÓW

KazimierzMoskal, TermalicaBruk-Bet:
–Pokolejnymprzegranymmeczunaw!asnymboisku trudnoby%
zadowolonym,porównuj&c jednakpoprzedni, przegranymecz
zSandecj&, do tegozMiedzi&, to trzebaprzyzna%,$ewtymdrugim
zagrali#myoniebo lepiej.Bardzodobrzeweszli#mywtospotka-
nie i do35minkontrolowali#mywydarzenianaboisku.Naszagra
„posypa!asi"”wko'cówce Ipo!owy,kiedy toniepotrafili#mysi"
pozbiera%poczerwonej kartceMicha!aNalepy i straciepierwszego
gola.Poprzerwie, graj&cwos!abieniu, ca!yczaspróbowali#my
zmieni%niekorzystnywynik, bramki jednak ju$niestrzelili#my.
Zpostawyzespo!u jestemwi"czadowolony, zwyniku,niestety, nie.
Bogus"awBaniak,Mied$:
–Naodprawieprzedmeczowejprosi!emzawodników,byzagrali
mo$enie takpi"knie jakwpoprzednichmeczach, któreprzegrali-
#my,alem&drze.Mieli#mysporozada'destrukcyjnych iprzyznam,
$ew!a#niem&dro#% i dojrza!o#%niektórychmoichzawodników
sprawi!a,$ezainkasowali#mytrzypunkty.Onaszymzwyci"stwie
zadecydowa!yprzedewszystkimciosy, jakie zadali#mywko'ców-
cepierwszejpo!owy.Wdrugiej ods!oniemieli#myju$wszystko
podkontrol& i zas!u$eniewygrali#my.Ciesz" si", $emamy ju$
sze#%punktów imo$emywalczy%omiejscewczo!ówce.

ZDANIEMTRENERÓW

Bramki:
1:0 Pi"tek 19, karny, 1:1 Madejski 35, 1:2
Grzegorzewski 40.
S#dziowali:Rafa!Rokosz (Siemianowice
$l"skie) oraz Marcin Lis (Ruda$l"ska) i Adam
Jakubczyk (Miko!ów).
%ó!te kartki: Pleva (27) –'uszkiewicz (21),
Wo)niczka (78),'obodzi&ski (86), Ptak (90+2).
Czerwona kartka: Nalepa (32 – faul
w sytuacji stuprocentowej do zdobycia
bramki).
Widzów: 800.

TERMALICA
BRUK-BET

MIED)
LEGNICA

1 2

1–4–5–1
Ptak 6
Tan*yna 6
Paszli&ski 5
Wo)niczka 6
Zasada 6
Madejski 6
(76'obodzi&ski) –
Kasperkiewicz 5
Grzegorzewski 6
'uszkiewicz 5
Szyma&ski 4
(85 Lenkiewicz) –
Zakrzewski 5
(61 Alexandre) –

1–4–5–1
Nowak 5
Pleva 5
Czerwi&ski 5
Nalepa 0
Pi"tek 6
Pawlusi&ski 5
(73 Szczoczarz) –
Kaczmarczyk 5
Horvath 6
Ceglarz 5
Piotrowski 6
(79 Rybski) –
Sobczak 4
(46 Drozdowicz) 4

(1:2)

Czterymiesi#ce
bezzwyci$stwa
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