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Okocimski Brzesko
– Concordia Piotrków 

Trybunalski 1–1 (0–0)
1–0 Kisiel 58, 1–1 Wi!niewski 73.
S"dziowa# Leszek Gawron (Mielec). $ó#te
kartki: Ogar – Kaciczak, Kaniecki. Widzów
600.
Okocimski: Palej – Szymonik, Cegli%ski, Jag-
#a, Wawryka – Pyciak, Darmochwa# (54 Kos-
tecki), Kozie#, Matras (56 Rupa) – Gil (40
Ogar), Kisiel (65 Skorupski).
Concordia: Kaniecki – Ró&ycki (46 Kuku#ka),
Kaciczak, Karasiak, Jab#ecki – Potocki (66
Wi!niewski), Juszkiewicz, Bortnik (63 Oshi-
koya), Wrzesi%ski – Zaor (70 Jeremicz), Wo-
lan. 

Przed meczem wydawa!o si",
#e zwyci"zc$ w tym pojedynku
mo#e by% tylko zespó! Okocim-
skiego. Go&cie przyjechali bo-
wiem do Brzeska ze sporym
opó'nieniem i na stadionie po-
jawili si" dopiero pó! godziny
przed meczem, wychodz$c na
boisko po blisko 250–kilomet-
rowej podró#y niemal bezpo-
&rednio z autokaru. Mimo to
piotrkowianie dzielnie stawiali
czo!a „Piwoszom”, którzy po
raz pierwszy powa#niej zagrozili
bramce go&ci dopiero w 35 min,
gdy po prostopad!ym podaniu
S!awomira Matrasa wychodz$-
cego na czyst$ pozycj" Rafa!a
Gila tu# przed polem karnym
sfaulowa! Bartosz Kaniecki.
Bramkarz Concordii zosta! uka-
rany wtedy #ó!t$ kartk$, nato-
miast mocno poobijany Gil nie
powróci! ju# na boisko. W ko(-
cówce pierwszej ods!ony zna-
komitych okazji do zdobycia
gola nie wykorzystali jeszcze
Piotr Darmochwa! i Matras.
W 44 min bliscy szcz"&cia byli
tak#e przyjezdni, jednak po
strzale Tomasza Wolana pi!ka
trafi!a w poprzeczk".

Druga ods!ona niespodzie-
wanie rozpocz"!a si" od ataków
Concordii. Najpierw Mariusz
Zaor strzelaj$c z naro#nika
pola bramkowego trafi! w bocz-
n$ siatk", chwil" pó'niej Wolan
przegra! pojedynek sam na sam
z Jaros!awem Palejem, nato-
miast w 55 min b"d$cy na czys-
tej pozycji Micha! Wrzesi(ski
trafi! pi!k$ w s!upek. Szcz"&cie
sprzyja!o wtedy „Piwoszom”,
którzy w 58 min po kapitalnym
uderzeniu Macieja Kisiela obj"li
prowadzenie. Po kolejnych kil-
kudziesi"ciu sekundach Kisiel
po raz drugi móg! wpisa% si"
na list" strzelców, jednak nie
trafi! do bramki z 5 metrów.
Sytuacja ta zem&ci!a si" na dru-
#ynie z Brzeska w 73 min, gdy
go&cie doprowadzili do wyrów-

nania. W ko(cówce meczu miej-
scowi gor$co zach"cani do ofen-
sywnej gry przez swojego tre-
nera niemal ca!y czas byli
w ataku, nic ju# jednak nie
wskórali i mecz zako(czy! si"
sprawiedliwym podzia!em
punktów. PIOTR PIETRAS

Sprawiedliwy
remis

Jak pad!y bramki

1–0 Po d!ugim do"rodko-
waniu Wawryki z le-

wej strony, Kisiel wykorzystu-
j#c biern# postaw$ obro%ców
Concordii wyszed! na czyst#
pozycj$ i mocnym uderzeniem
z woleja umie"ci! pi!k$ tu&
pod poprzeczk#.

1–1 Jeremicz po indywi-
dualnej akcji !atwo

przedar! si$ na pole karne „Pi-
woszy” oddaj#c strza! z oko!o
14 metrów. Palej odbi! pi!k$
w swoj# lew# stron$ wprost
pod nogi pozostawionego bez
opieki Wi"niewskiego, który
strzelaj#c do pustej bramki
dope!ni! formalno"ci.

Zdaniem trenerów

Krzysztof !"tocha,
Okocimski:
– Po raz kolejny potwierdzi!o si$,
&e wynik 1–0 do ostatniego gwizd-
ka s$dziego nie daje pewno"ci
wygrania meczu. Przykro mi
o tym mówi', ale stracili"my dwa
punkty, gdy& prowadz#c nie po-
trafili"my strzeli' kolejnych bra-
mek, cho' okazji ku temu mieli"-
my kilka. Inna sprawa, &e rywale
graj#cy z kontry mogli nas skar-
ci' ju& wcze"niej. Przy straconej
przez nas bramce ewidentnie za-
brak!o asekuracji ze strony
obro%ców.

Zbigniew Karbownik,
Concordia:
– Widzia!em zespó! Okocimskie-
go w meczu w Aleksandrowie
(ódzkim i wiedzia!em, &e musimy
by' bardzo czujni w obronie, gdy&
jest to bardzo niebezpieczna dru-
&yna. Generalnie jestem zadowo-
lony z postawy swoich zawodni-
ków, aczkolwiek nale&y im si$ te&
nagana za niewykorzystane sy-
tuacje bramkowe. Cieszymy si$
z remisu, tym bardziej &e na sta-
dion w Brzesku dotarli"my przed
samym meczem i nie ukrywam,
&e obawia!em si$ troszk$ o form$
fizyczn# zawodników.

Po niedzielnym zwyci"stwie pi!-
karzy Bruk–Betu z innym kan-
dydatem do pierwszej ligi, Kole-
jarzem Stró#e zespó! z Niecieczy
zosta! samodzielnym liderem
w tabeli drugiej ligi grypy
wschodniej maj$c ju# cztery
punkty przewagi nad trzecim
)witem Nowy Dwór Mazowiecki.
Pocz$tek rundy wiosennej i trzy
kolejne pora#ki po 0–1 z Resovi$,
Olimpi$ Elbl$g i OKS–em 1945
Olsztyn wprowadzi!y w zespole
Bruk–Betu bardzo nerwow$ at-
mosfer". – Przyznam, !e by"a to
dla nas zupe"nie nowa sytuacja,
gdy! w czterech ostatnich sezo-
nach nigdy nie przegrali#my
trzech meczów z rz$du. Zarz%d
klubu ca"y czas zachowywa" jed-
nak spokój i du!% cierpliwo#&
i wbrew temu co mo!na by"o
us"ysze& w #rodowisku pi"kar-
skim, !e w Bruk–Becie szykuje
si$ ju! zmiana trenera, nic ta-
kiego nie mia"o miejsca. Dru!yna
jest bowiem bardzo dobrze przy-
gotowana do rozgrywek i to, !e
znów zacznie wygrywa& by"o tyl-
ko kwesti% czasu – podkre&li!
wiceprezes Bruk–Betu Tadeusz
Broda.

Zespó! z Niecieczy wygry-
waj$c dwa ostatnie pojedynki
w dru#ynami z czo!ówki tabeli

)witem Nowy Dwór Mazowiecki
i Kolejarzem Stró#e znacznie
przybli#y! si" do wywalczenia
awansu do pierwszej ligi. – Na
razie koncentrujemy si$ na me-
czach z kolejnymi rywalami
i chcemy je wygrywa&. By& mo!e
zdobywanie kolejnych punktów
doprowadzi nas do pierwszej
ligi. Za wcze#nie jest jeszcze,
by prowadzi& jakiekolwiek spe-
kulacje dotycz%ce naszego
awansu. Wbrew pozorom wy-

grane z zespo"ami z czo"ówki
tabeli wcale nie oznaczaj% "a-
twiejszej drogi na szczyt. Poje-
dynki z zespo"ami z dolnych re-
jonów tabeli, walcz%cymi
o utrzymanie si$ w drugiej lidze,
mog% by& znacznie trudniejsze
ni! te z dru!ynami z czo"ówki.
Najwa!niejsze, !e nasz zespó"
jest odpowiednio przygotowany
pod wzgl$dem fizycznym do dru-
goligowej rywalizacji i przy od-
robinie szcz$#cia, która w sporcie

zawsze jest potrzebna, mo!e
osi%gn%& kolejny awans – stwier-
dzi! trener Bruk–Betu Marcin
Ja!ocha.

Klub z Niecieczy w ostatnich
latach nigdy nie mia! proble-
mów organizacyjno–finanso-
wych i jest jednym z najlepiej
zarz$dzanych klubów na po-
ziomie drugiej ligi. W czasie
spotka(, których Bruk–Bet jest
gospodarzem delegaci PZPN
nigdy nie mieli #adnych zastrze-
#e( dotycz$cych organizacji
i porz$dku na obiekcie. Kibice
zadaj$ sobie jednak pytanie,
czy Bruk–Bet w razie awansu
do pierwszej ligi sprosta wszyst-
kim wymaganiom. – Maj%c tak
pr$!nego sponsora jakim jest
firma Bruk–Bet finansowo na
pewno sobie poradzimy tak!e
w pierwszej lidze. Chc%c spe"ni&
jednak wszystkie wymogi li-
cencyjne musimy na naszym
obiekcie wykona& jeszcze kilka
inwestycji, takich jak cho&by
monta! dodatkowych miejsc do
siedzenia na trybunach. Jes-
te#my w stanie wykona& wszyst-
kie te prace, najpierw jednak
pi"karze musz% wywalczy&
awans – podsumowa! wicepre-
zes Broda.
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Bruk–Bet coraz bli#ej I ligi!
OPINIE. W Niecieczy nie boj' si" awansu

Bruk–Bet Nieciecza
– Kolejarz Stró!e 1–0 (1–0) 

Szufryn, Michalski. Widzów 1000.
Budka – Zontek, Czarny, Cios, Wójcik

– Kot, Prokop, Cygnar (70 Metz), Le!niowski
(90 Kwiek) – Szczoczarz (76 Sza#"ga), Trafarski
(82 Dzier&anowski).
Kolejarz: Zarychta – Cichy, Szufryn, Ksi"&yc,
Wal"ciak – Gry(lak (46 Je&ewski), Lipecki, Mi-
chalski, Le!niak (46 M"&yk), S#odowy – Piosik
(46 Socha).

Zespó! Kolejarza rozpocz$! poje-
dynek bardzo ostro#nie, wycze-
kuj$c na to co zrobi$ gospodarze.
W pierwszym kwadransie gry ki-
bice byli wi"c &wiadkami pi!kar-
skich szachów. Pierwsi okazj" do
zdobycia gola mieli jednak przy-
jezdni, ale pi!ka po bardzo moc-
nym strzale Krzysztofa Piosika
poszybowa!a tu# nad poprzeczk$.
Miejscowi starali si" atakowa%
bramk" Kolejarza, ale pocz$tkowo
czynili to bez wi"kszej wiary w po-
wodzenie, dopiero ich akcja w 31
min rozpocz"ta przez do&wiad-
czonego pomocnika Bruk–Betu,
notabene by!ego zawodnika dru-
#yny ze Stró#, Artura Prokopa
przynios!a im powodzenie. Go&cie
po stracie bramki przez d!ug$
chwil" nie mogli doj&% do siebie
i dopiero tu# przed przerw$ stwo-
rzyli sobie sytuacj" bramkow$.
Bliski szcz"&cia by! wtedy Pawe!

Le&niak, jednak znakomit$ inter-
wencj$ popisa! si" Maciej Budka.

W drugiej po!owie zdecydo-
wanie wi"cej z gry mia! zespó!
Kolejarza, który kilkakrotnie bar-
dzo powa#nie zagrozi! bramce
Bruk–Betu, jednak ani Tomasz
Ksi"#yc, ani Mariusz M"#yk b"d$c
w dogodnych sytuacjach nie po-
trafili pos!a% pi!ki do siatki. Gos-
podarze niezadowoleni z decyzji
s"dziego byli w 61 min, gdy sza-
r#uj$cy w polu karnym Kolejarza
Piotr Trafarski zosta! ich zdaniem
powstrzymany w nieprzepisowy
sposób. Arbiter by! jednak innego
zdania i gry nie przerwa!. W ko(-
cówce spotkania go&cie po strza-
!ach Witolda Cichego i Przemy-
s!awa Michalskiego próbowali
jeszcze doprowadzi% do wyrów-
nania, bramkarz Bruk–Betu mia!
jednak bardzo dobry dzie( i nie
da! si" ani raz zaskoczy% zawod-
nikom Kolejarza. (PIET)

Rewelacyjna postawa Budki

Marcin Ja$ocha, Bruk–Bet: 
– By! to mecz podobny to tego, który kilka dni wcze"-
niej rozegrali"my ze )witem Nowy Dwór Mazowiecki.
Przyznam, &e rywale zaskoczyli mnie troch$ rozpoczy-
naj#c gr$ jednym napastnikiem i oczekiwaniem na nas
na w!asnej po!owie. Musz$ jednak podkre"li', &e nasz
zespó! wykaza! si$ du&# dojrza!o"ci# w grze i nie ukry-
wam, &e g!ownie dzi$ki niej zainkasowali"my dzisiaj
bardzo wa&ny komplet punktów. 

Jaros$aw Araszkiewicz, Kolejarz:
– W drugiej po!owie byli"my zespo!em zdecydowanie
lepszym, có& z tego skoro nie wykorzystali"my &adnej
z kilku wypracowanych sytuacji bramkowych. Inna
sprawa, &e znakomicie spisywa! si$ bramkarz Bruk–
Betu, który kilkakrotnie uratowa! swój zespó! od utra-
ty bramki. Mam te& uwagi do pracy s$dziego, który
wszystkie sporne sytuacje rozstrzyga! na korzy"' gos-
podarzy. Uwa&am, &e mecz na szczycie, b$d#cy hitem
kolejki, powinien s$dziowa' nawet arbiter pierwszoli-
gowy.

Jak pad!a bramka

1–0 Prokop ze "rodka
pola zagra! na prawo

do Kota. Pomocnik Bruk–Betu
z trudem, na w"lizgu, zd#&y!
utrzyma' pi!k$ w obr$bie bo-
iska tu& przed lini# ko%cow#
i do"rodkowa! futbolówk$
wzd!u& bramki do Trafarskie-
go, który dostawiaj#c jedynie
nog$ z bliska trafi! do siatki.

Zdaniem trenerów

W meczu na szczycie walki nie brakowa!o  FOT. PAWE! TOPOLSKI

Mateusz Wawryka (bia!a koszulka) w walce o pi!k" ze strzelcem
wyrównuj#cej bramki dla Concordii Sebastianem Wi$niewskim  
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Pi!karze Bruk-Betu (w %ó!tych koszulkach) znacznie si"
przybli%yli do awansu  FOT. PAWE! TOPOLSKI


