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Pierwszoligowederby regionu ju!
jutro.Okocimski czyTermalika?
b Trudno wskaza! faworyta. Nikt nie b"dzie si" oszcz"dza#. Ka$dy chce wygra!
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P
o 14 latach has!o
„pierwszoligowe
derby” znowu roz-
pala wyobra"ni#

kibiców w regionie, którzy
ju$ w sobot# (godz. 17) b#d%
ich &wiadkami. Okocimski
na w!asnym stadionie podej-
mowa' b#dzie Termalik#
Bruk-Bet Nieciecza.

Przed pierwszym gwizd-
kiem s#dziego trudno wskaza'
faworyta. „Piwosze” dobrze za-
cz#li sezon. Cztery punkty
w dwóch pierwszych meczach
musia!y zrobi' wra$enie. To
jednak nieco „wyblak!o”,
po dwóch ostatnich pora$kach
– z Cracovi% i Zawisz% Byd-
goszcz. Przegrane nie wprowa-
dzi!y jednak nerwowo&ci
do obozu brzeszczan. – Nasza
gra z ka$dym meczem po-
winna by' lepsza – uwa$a tre-
ner Krzysztof (#tocha.

Przed derbami dla Okocim-
skiego najgorsz% wiadomo&ci%
jest wyjazdowy bilans

Termaliki. Z dwóch dotychcza-
sowych spotka) poza
Nieciecz% pi!karze Kazimierza
Moskala przywozili komplet
punktów.

Przed pierwszym gwizd-
kiem oba zespo!y s% podra$-
nione ostatnim pora$kami. –
Mimo wysokiej pora$ki 0:4
w Bydgoszczy, pokazali&my
dobry futbol – ocenia (#tocha.

– Z Miedzi%, graj%c w dzie-
si%tk# potrafili&my stworzy'
akcje – twierdzi Moskal.

Jutro z pewno&ci% nie za-
braknie walki. Smaczków
przed tym meczem nie bra-
kuje. W obu zespo!ach
wyst%puj% byli zawodnicy
„S!oników” czy „Piwoszy”.
W Brzesku teraz graj% Marcin
Sza!#ga, Pawe! Smó!ka i Rado-
s!aw Jacek. Ca!a trójka
z Termalik% Bruk-Betem awan-
sowa!a do pierwszej ligi. W tej
natomiast dru$ynie graj% Jakub
Czerwi)ski i (ukasz Szczo-
czarz. Zanim trafili
do Niecieczy, byli wyró$niaj%-
cymi si# postaciami OKS-u.
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Artur Prokop,
w latach 2009-2011 pi"karz Termaliki Bruk-Betu Nieciecza,
obecnie zawodnik Poro#ca Poronin:
Derby regionu rz%dz% si" swoimi prawami. Rozum i serce
podpowiadaj%mi, $e gór%b"dziemój by#y zespó#. Trener
KazimierzMoskal dysponuje bardziejwyrównan% kadr%,
lepszymi i do&wiadczonymi zawodnikami. Jego podopieczni
zechc% udowodni!, $e przegrane z Sandecj% iMiedzi%by#y
wypadkami przy pracy. Chc%c utrzyma! kontakt z czo#ówk%, nie
mog% ju$ sobie pozwoli! na kolejnewpadki. Za gospodarzami
przemawia nieco atutw#asnego boiska, cho!wypadaprzecie$
wspomnie!, $e Termalica lepiejw tej rundzie gra nawyjazdach.
To b"dzie dobry,wyrównanymecz, zewskazaniemnaTermalik".

Przedmeczowa sonda – kto wygra?

a BRAMKARZE
Przewag"maTermalica Bruk-
-Bet.Sebastian Nowak jest
bardziej do&wiadczony,
ogranywekstraklasie. Rzadko
pope#nia proste b#"dy.
Warunki fizyczne i poziom
komunikacji z obron% równie$
przemawia za nim.Dawidowi
Mieczkowskiemu niemo$na
odmówi! umiej"tno&ci
ani talentu, jednak ust"puje
Nowakowi.

a OBRONA
Porównanie tych dwóch
formacji to remis ze
wskazaniemnaniecieczan.
PlusemOkocimskiego jest
m#odo&!, polot oraz ambicja.
Po stronie go&ci ponownie jest
pierwszoligowe
do&wiadczenie iwarunki
fizyczne. Za Termalik%Bruk-
-Betemprzemawia te$
mniejsza liczba bramek
straconych
wdotychczasowychmeczach.
Parze stoperówTermaliki
przytrafiaj% si" jednak b#"dy.
Wsobot"defesnyswa
niecieczanmo$e zagra!
wnieco innymustawieniu.
A tomo$e oznacza! k#opoty ze
zgraniem.

a POMOC
Porównaniewypada znów
nakorzy&! Termaliki Bruk-
-Betu.Wdrugiej liniima
zawodnikówouznanejmarce,
nie tylko pierwszoligowej.
Skrzyd#a Termaliki Bruk-Betu,

czyliDariusz Pawlusi#ski
iDamian Piotrowski
to dynamiczni zawodnicy
potrafi%cy jedn% akcj%
odmieni! losymeczu.Andrzej
Rybski nieszablonowym
podaniemumie otworzy!
drog"dobramki.
Beniaminek natomiast
przeciwstawi si"Marcinem
Sza"%g&, by#ym
zawodnikiem... Termaliki,
który dysponuje &wietn%
technik%, ma te$dobre
uderzenie z rzutuwolnego.
W &rodku pola „Piwosze”
postrasz%Wojciechem
Wojcieszy#skim oraz
nieobliczalnymPiotrem
Darmochwa"em. On potrafi
tak$e znale'! si"podbramk%
rywala i celnie zako(czy!
akcj" zespo#u.

a ATAK
Tutaj remis. Szymon Sobczak
makilkawyst"pów
wekstraklasie. $ukasz
Zaniewski to zawodnik
szkolonyw Jagielonii
Bia#ystok.Wekstraklasie „nie
pow%cha# trawy” jednak
wpoprzednim sezonie cz"sto
gra# na jej zapleczu. Obaj s%
m#odzi i g#odni sukcesów.

a $AWKA REZERWOWYCH
Remis. Kontuzjewa$nych
graczy spowodowa#y, $e
Termalica Bruk-Bet nie
dysponuje tak siln% #awk% jak
napocz%tku sezonu. Chocia$
Jan Paw"owski, $ukasz

Szczoczarz czy Emil
Drozdowiczmog%du$o
wnie&!. Krzysztof )"tocha
wobwodziema Tomasza
Ogara. To jego joker.
Do zdobycia bramkiwystarczy
mu czasem tylko kilkaminut.
Podobniemo$e by! zPaw"em
Pyciakiem. Do tego dochodzi
Tomasz Baliga, który nie
odstaje odpierwszego sk#adu.

a PODSUMOWANIE
Przed derbamiwi"cej atutów
maj% go&cie. Termalica jest
bardziej do&wiadczona,
ograna napoziomie pierwszej
ligi. To nieocenione ale... nie
najwa$niejsze. Ponadto
niecieczaniew tymsezonie
bardzo dobrze prezentuj% si"
nawyjazdach –wygrali tam
obamecze. Atutem
Okocimskiego jest ambicja,
kolektyw i atmosfera.
Dodatkowo sprzyja! imb"dzie
to, $e graj% naw#asnym
stadionie. Nie bez znaczenia,
$ewzespole „Piwoszy”
wyst"puj%byli zawodnicy
Termaliki Bruk-Betu. Jutro
z pewno&ci%b"d% chcieli co&
udowodni!...
Papierowe kalkulacje nie
musz% si" sprawdzi!. Derby
zawsze rz%dz% si" swoim
prawami.Wnich ka$dywynik
jestmo$liwy. Nie bez
znaczenia jest te$ to, $e oba
zespo#ywpoprzedniej kolejce
przegra#y.Wderbach spróbuj%
odzyska! zaufanie kibiców
i zgarn%!pe#n%pul".

Analiza. Wi!cej plusów Termaliki Bruk-Betu

Zbigniew Kordela,
trener, w latach 2005-2007 szkoleniowiec Okocimskiego
Brzesko:
Stawiamna remis. Termalica Bruk-Bet zaskoczy#amnie pora$k%
wmeczu zMiedzi% Legnica. Po kontuzjachm.in. Damiana
Sko#orzy(skiego i Dariusza Jareckiego, czerwonej kartceMicha#a
Nalepy,ma k#opotywdefensywie.W tymupatruj" szansy dla
mojego by#ego zespo#u. Nie oznacza to jednak, $eOkocimski
odpierwszychminut powinien si" rzuci!do huraganowych
ataków, pój&! nawymian" ciosów.Musz% rozpocz%! spokojnie
i zaskoczy! rywali kontratakiem.Obiektywnie trzeba jednak
stwierdzi!, $e niecieczanie s% lepiej ustawionym taktycznie
zespo#em , korzystniej prezentuj%cymsi" jako ca#o&!.

Tomasz Kijowski,
trener Unii Tarnów
Mimo $e, moim zdaniem, zespó# z Niecieczy gra aktualnie nieco
s#abiej ni$ w poprzednim sezonie, daj" im wi"cej szans. Wiele
zale$e! b"dzie w tym meczu od potrafi%cych by! kreatywnymi
pi#karzami Vojtecha Horvatha i Andrzeja Rybskiego. Dla podo-
piecznych trenera Krzysztofa )"tochy problemem mo$e by!
podniesienie si" z kolan po „laniu” w Bydgoszczy. Nie mog%
podobnie jak w meczu z Zawisz% gra! otwartej pi#ki. Taka takty-
ka to „woda na m#yn” dla pi#karzy Termaliki. Niecieczanie
wyczerpali limit niespodziewanych pora$ek i musz% wygra!.
Okocimski bardzo b"dzie chcia#. Licz" na dobry mecz i jednak
minimalne zwyci"stwo Termaliki Bruk-Betu.
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