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Resovia – Bruk–Bet
Nieciecza 1–0 (0–0)

Pietryka – Kozubek, Kusiak, Bogacz,
Szkolnik – Bergier (68 Pi!tkowski), Minasjan, Wa-
laszczyk (46 Domo"), Zawi#lan (84 Turczyn)
– Kantor, Chlipa$a (56 G$az).

Baran – Kleinschmidt (83 Rygu$a), Ja-
cek, Cios, Zontek – Fedoruk (60 Szczoczarz), Pro-
kop, Cygnar (75 Metz), Kwiek – Smó$ka, Sza$%ga.

W pojedynku zespo!ów nale"#-
cych do czo!ówki II–ligowej ta-
beli kibice ogl#dali sporo walki
toczonej g!ównie w $rodkowej
strefie boiska. W zespole gos-
podarzy na boisku zabrak!o naj-
lepszego snajpera Sebastiana

H. (w rundzie jesiennej zdoby!
13 goli), który jest zawieszony
przez PZPN za podejrzenie
udzia!u w procederze korupcyj-
nym w Unii Tarnów. Si!a ataku
rzeszowian ju" przed meczem
z liderem by!a wi%c mocno os!a-
biona.

W pierwszej po!owie cz%$ciej
przy pi!ce znajdowali si% niecie-
czenie, którzy dwukrotnie bliscy
byli obj%cia prowadzenia. Za
pierwszym razem, w 38 min, po
prostopad!ym podaniu Marcina
Sza!%gi na czystej pozycji znalaz!
si% Pawe! Smó!ka, zbyt d!ugo
przyjmowa! jednak pi!k% i Micha!
Bogacz zd#"y! mu przeszkodzi&
w oddaniu strza!u. W podobnej
sytuacji Smó!ka znalaz! si% w tu"
przed przerw#, gdy po podaniu
Dawida Kwieka by! sam przed
bramkarzem Resovii lecz
w ostatniej chwili pi!k% spod
jego nóg wybi! Rafa! Zawi$lan.

W drugiej ods!onie rzeszo-
wianie przeszli do bardziej zde-
cydowanych ataków, d!ugo nie
mogli sobie jednak poradzi&
z bardzo dobrze zorganizowan#
defensyw# Bruk–Betu, w której
du"o spokoju wprowadza! do-
$wiadczony Jan Cios. Mimo, "e
gospodarze cz%$ciej byli w ataku,
to w 68 min gola mogli zdoby&
niecieczenie. Wtedy to po do-
$rodkowaniu Smó!ki, Wies!aw
Kozubek odbi! pi!k% nog# w kie-

runku w!asnego bramkarza, któ-
ry z!apa! j# w r%ce. S%dzia po-
dyktowa! natomiast rzut wolny
po$redni z oko!o 8 metrów, jed-
nak go$cie nie wykorzystali sy-
tuacji. Chwil% pó'niej stracili na-
tomiast gola.

W ko(cówce spotkania bar-
dzo ambitnie walcz#cy zespó!
z Niecieczy dwukrotnie by! bliski
szcz%$cia po sta!ych fragmen-
tach gry. Najpierw w 78 min po

kapitalnym uderzeniu z rzutu
wolnego Kwieka, Marcin Piet-
ryka w sobie tylko wiadomy
sposób zdo!a! obroni& strza! po-
mocnika Bruk–Betu. W prze-
d!u"onym czasie gry bardzo bli-
ski doprowadzenia do remisu
by! natomiast Artur Prokop, któ-
ry wykonuj#c rzut wolny tu"
zza naro"nika pola karnego tra-
fi! w boczn# siatk%. 

PIOTR PIETRAS, Rzeszów

Pope!nili falstart, ale pozycji lidera nie stracili

Miros!aw Hajdo, Resovia:
– W pierwszej po!owie zagrali"my bardzo nerwowo. Ogromny

wp!yw na tak# postaw$ zespo!u maj# du%e oczekiwania wobec na-
szej dru%yny. Wszyscy widz# nas ju% gdzie" wy%ej, a tak naprawd$
to zespó! jest dopiero w trakcie budowy. W meczu z tak klasowym
i do"wiadczonym rywalem jakim jest Bruk–Bet gra!o si$ nam bar-
dzo ci$%ko. Musz$ jednak podkre"li&, %e dobre zmiany dali zarówno
Konrad Domo', jak i strzelec zwyci$skiego gola Sebastian G!az.
Ciep!e s!owa nale%# si$ tak%e naszemu bramkarzowi Marcinowi
Pietryce, który kilka razy stan#! na wysoko"ci zadania.

Marcin Ja!ocha, Bruk–Bet:
– Nie mam pretensji do swoich zawodników, gdy% zostawili na boisku
sporo zdrowia, szkoda tylko %e mimo kilku znakomitych sytuacji, nie
uda!o si$ nam strzeli& gola. Troch$ za !atwo stracili"my te% bramk$,
która zadecydowa!a o zwyci$stwie Resovii. Po meczu Pawe! Cygnar
twierdzi! jednak, %e by! faulowany i dlatego straci! pi!k$ na rzecz rywali,
arbiter tego jednak nie zauwa%y!. S$dzia w kilku innych przypadkach,
przerwa! nam te% akcje ofensywne odgwizduj#c spalone, których moim
zdaniem nie by!o. Martwi mnie te% kontuzja kolana jakiej w ko'cówce
meczu dozna! Norbert Baran. Niewykluczone, %e czekaj# go teraz dwa,
trzy tygodnie przerwy w grze.

Zdaniem trenerów

Jak pad!a bramka

1–0 Po ostrym ataku na
Cygnara rzeszowianie

przej$li pi!k$ w "rodkowej stre-
fie boiska. Zawi"lan podci#gn#!
praw# stron#, pos!a! futbolów-
k$ wzd!u% bramki Bruk–Betu,
natomiast zamykaj#cy akcj$ na
dalszym s!upku G!az z bliska
w"lizgiem skierowa! pi!k$ do
siatki.

Dawid Kwiek (w niebieskiej koszulce) w swoim oficjalnym
debiucie w zespole Bruk–Betu w ko!cówce meczu bliski by"
zdobycia wyrównuj#cej bramki. FOT. TOMASZ PIETRAS

Wigry Suwa!ki – Przebój
Wolbrom 4–1 (3–0)

lewski, Chrzanowski. Widzów 400.
Salik – Makarewicz, Bajko, Rogozi"ski, Sa-

dowski (63 O$owniuk) –Makuszewski (72 Danilczyk),
&wierzbi"ski, Paber'is (62 Radzio), Mikulenas –Ko-
walski (90 Pomian), Statkevicius.

Palczewski –Duda, Banaszkiewicz, Ros$o",
Wdowik (78 Derejczyk) – Kuta (46 Chrzanowski)
Kiczy"ski, Guja, Trzmielewski (46 Jarosz), Siedlarz
(72 (mudka) – Rak.

W obu ekipach zim# zasz!o sporo
zmian kadrowych, ale miejscowi
mieli w swoich szeregach Miku-
lenasa (doszed! zim#), który
w pierwszej po!owie rzuci! przy-
jezdnych na kolana. –Przegrali!my
z litewskim profesorem i przez b"#-
dy m"odo!ci, ale – nie oszukujmy
si# – przecie$ w pojedynk# Litwin
nic by nie zdzia"a", nie maj%c opar-
cia wzespole. Pi"karsko gospodarze
prezentowali si# lepiej, ale te$ i gry
swojego zespo"u nie musimy si#
wstydzi&– oceni! Robert Or!owski,
trener Przeboju.

– Wynik nie oddaje tego, co
dzia"o si# na boisku, bo do ko'ca

musieli!my zachowa& czujno!&
wobec ambitnie graj%cych gospo-
darzy. Gdyby szybciej strzelili
pierwsz% bramk#, to kto wie, jak
potoczy"by si# losy meczu. Z tak%
gr%, jak% pokazali wolbromianie
w Suwa"kach, nie powinni mie&
k"opotów z utrzymaniem si# w gro-
nie drugoligowców – komplemen-
towa! Przebój Zbigniew Kaczma-
rek, trener Wigier. (ZAB)

B!"dy m!odo#ci
i profesor Mikulenas

Jak pad!y bramki

1–0 Mikulenas zakr$ci!
z boku pola karnego

Ros!oniem i strza!em po d!ugim
rogu zaskoczy! Palczewskiego.

2–0 Ponownie da! zna& o so-
bie Mikulenas, który wy-

ko'czy! akcj$ Makuszewskiego.

3–0 Sadowski strza!em
w krótki pokona! Pal-

czewskiego.

4–0 Po zagraniu z kornera
(wierzbi'ski, przy

pierwszym s!upku, g!ow# trafi! do
siatki.

4–1 Jarosz ko'czy szybk#
kontr$, któr# rozegra!

z Rakiem. Bardzo !adna akcja.
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duch 41, Kopacz 50. N D

Strza$kowski 16 – Czarnecki 45.
Mecz H Z O p E
zosta$ prze$o'ony
    1.  Bruk–Bet                  20       40      12–4–4        37–15
   2.  &wit                             20        39       11–6–3       36–24
   3.  Kolejarz                     20        38       11–5–4         31–19
   4.  Resovia                      20        37      10–7–3        35–14

   5.  Start                            20        37       11–4–5        26–17
   6.  Jeziorak                    20        35        9–8–3        25–16
   7.  Okocimski               20        35      10–5–5        27–27
   8.  Ruch                            20        34        9–7–4       34–23
   9.  Wigry                          20        34        9–7–4         31–16
 10.  Pelikan                      20        25        6–7–7        23–22
  11.  OKS                              20        24        6–6–8       26–30
 12.  Sokó$                           20        23        6–5–9        16–23
 13.  Olimpia                       19        16       5–1–13       29–44
 14.  Hetman                      19        16       4–4–11       20–39
 15.  Przebój                      20        15      4–3–13       24–42
 16.  Jastrz%bie               20        15      4–3–13        27–41
 17.  Stal                               20        14      3–5–12        19–35
 18.  Concordia                20        14      3–5–12        17–36

(ML)

Pozosta!e mecze i tabela

Okocimski Brzesko
– Kolejarz Stró"e 0–0

S%dziowa$ Wojciech Sawa (Che$m). (ó$te
kartki: Kozie$ – Gry*lak dwie, Je'ewski, Szuf-
ryn, Go$%biewski. Czerwona kartka: Gry*lak
87. Widzów 700.
Okocimski: Palej – Czerwi"ski, Cegli"ski,
Jag$a, Wawryka – Rupa, Darmochwa$, Kozie$,
Pyciak (82 Matras) – Skorupski (86 Wojcie-
szy"ski), Ogar (71 Kisiel).
Kolejarz: Go$%biewski – Gry*lak, Szufryn,
Ksi%'yc, Wal%ciak – Skrzypek (56 S$odowy),
Lipecki, Le#niak (46 Kolisz), Je'ewski – Pio-
sik (46 M%'yk), Socha. 

Poziom sportowy pojedynku,
w którym zmierzy!y si% ze sob#
dru"yny zaliczane do $cis!ej czo-
!ówki drugoligowej tabeli ca!ko-
wicie rozczarowa!. Kibice, którzy
w niedzielne popo!udnie zdecy-
dowali si% odwiedzi& stadion Oko-
cimskiego, po zako(czeniu meczu
opuszczali go bardzo znudzeni.
Oba zespo!y zagra!y bardzo za-
chowawczo, tak jakby si% siebie
wzajemnie bardzo obawia!y. )a-
dna ze stron nie anga"owa!a
wszystkich swoich si! do ofensywy,
dlatego te" sytuacji bramkowych
by!o w tym meczu jak na lekar-
stwo. 

W pierwszej ods!onie nieco
wi%cej z gry mieli „Piwosze”, któ-
rzy cz%$ciej byli w posiadaniu
pi!ki, jednak nie mia!o to "adnego
prze!o"enia na sytuacje stwarzane
pod bramk# Kolejarza. Go$cie
w pierwszej ods!onie w ofensywie
spisywali si% jeszcze s!abiej i prak-
tycznie jedyn# okazj% do zdobycia
bramki mieli w 27 min. Wtedy to
po nieporozumieniu S!awomira
Jag!y i Rafa!a Cegli(skiego na-
pastnik Kolejarza Krzysztof Pio-
sik mocno uderzy! z oko!o 18
metrów, jednak Jaros!aw Palej
popisuj#c si% kapitaln# interwen-
cj# za"egna! niebezpiecze(stwo.

Po zmianie stron bli"si zdo-
bycia gola byli miejscowi. Naj-
pierw w 54 min po podaniu To-
masza Ogara debiutuj#cy w ze-
spole Okocimskiego Pawe! Py-

ciak strzela! z 10 metrów lecz
obro(cy go$ci zablokowali pi!k%
na rzut ro"ny. Bliski wpisania
si% na list% strzelców by! tak"e
Micha! Skorupski, który w 69
min strzelaj#c g!ow# minimal-
nie chybi!. Ostatni# okazj% na
strzelenia bramki „Piwosze”
mieli w 88 min, gdy po kapital-
nym uderzeniu Tomasza Ko-
zie!a z rzutu wolnego pi!ka
zmierza!a w „okienko” bramki
Kolejarza. Kamil Go!%biewski
wyci#gn#! si% wtedy jednak ni-
czym struna i sparowa! futbo-
lówk% na rzut ro"ny. 

W przed!u"onym czasie gry
na boisku dosz!o do nieprzyjem-
nego incydentu. Masa"ysta ze-
spo!u go$ci Bart!omiej Krawczyk
podczas udzielania pomocy swo-
jemu zawodnikowi zachowa! si%
wybitnie niesportowo w stosunku
do s%dziego, za co zosta! usuni%ty
przez arbitra na trybuny.

PIOTR PIETRAS 

Za ten faul na Macieju Kisielu Micha" Gry$lak (z prawej) obejrza" drug# %ó"t# kartk&  FOT. MACIEJ PYTKA 

Masa$ysta na trybunach

Zdaniem trenerów

Krzysztof %"tocha, Okocimski:
– Pierwszy mecz ligowy po d!ugiej, zimowej przerwie zawsze
jest wielk# niewiadom#. W inauguracyjnym pojedynku zmierzy-
li"my si$ z zespo!em maj#cym pierwszoligowe aspiracje, dlate-
go nie mogli"my zagra& w otwarte karty. Próbowali"my roz-
montowa& defensyw$ rywali na ró%ne sposoby, %aden nie by!
niestety na tyle skuteczny by strzeli& bramk$. Mimo wszystko
jestem zadowolony z rezultatu remisowego i uwa%am, %e moi
zawodnicy pozytywnie zrealizowali przedmeczowe za!o%enia
taktyczne.

Jaros!aw Araszkiewicz, Kolejarz:
– Niedzielny mecz w Brzesku by! dla mojej dru%yny dopiero dru-
gim wyst$pem na boisku trawiastym w tym roku i chyba to by!o
g!ównym powodem naszej nienajlepszej jeszcze gry. Obserwu-
j#c mój zespó! w meczu z Okocimskim wydawa!o mi si$, jakby
zawodnicy dopiero pierwszy raz si$ ze sob# spotkali. Niektórzy
z zawodników byli tak bardzo sparali%owani, jakby byli na tes-
tach. Spory wp!yw na s!ab# postaw$ dru%yny z pewno"ci# mia-
!o te% dwutygodniowe opó)nienie inauguracji rundy wiosennej.
W tej sytuacji nie pozostaje mi nic innego jak tylko cieszy& si$
ze zdobytego w Brzesku jednego punktu.


