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Pozosta!e mecze
i tabela

Kycko 17, 45 – Reginis 9,
Jagodzi!ski 21.

Bia"ek 21, S"y#cio 32, Gawlik 70
samob. – Janczarek 90.

Hajduk
8, Kantor 60.

War-
szawski 18 – Drzystek 60, Soboci!ski 62.

Zaor 58 –
Twardowski 52, Bzd$ga 72.
Mecz zosta"
prze"o%ony na 15 listopada g. 12.

  1.      Bruk–Bet                18      37        11–4–3       35–14
 2.      &wit                           18      37        11–4–3      34–22
 3.      Kolejarz                   18      34      10–4–4       28–18
4.      Start                          18      34      10–4–4       24–15
 5.      Resovia                    18      33        9–6–3       33–13
6.      Ruch                          18      33        9–6–3      32–20
 7.      Okocimski             18       31        9–4–5      25–26
 8.      Jeziorak                  18      29         7–8–3        21–15
9.      Wigry                        17      28         7–7–3       24–13
10.     Sokó"                         18      23         6–5–7        16–21
11.      Pelikan                    18       21         5–6–7        21–21
12.     OKS                            18       21         5–6–7      23–29
13.     Olimpia                    17       16        5–1–11      29–38
14.     Stal                            18      14      3–5–10       18–30
15.     Concordia              18       13        3–4–11       16–34
16.     Hetman                   18       13        3–4–11       18–38
17.     Jastrz$bie             18       12       3–3–12      24–38
18.     Przebój                    18       12       3–3–12      22–38

W nast$pnej kolejce (11–15 listopada):
#roda: Bruk–Bet – Wigry 12, Resovia – &wit
12, Przebój – Sokó" 13, Kolejarz – Jastrz$bie
13, Ruch – Okocimski 13, Olimpia – OKS 13,
Pelikan – Concordia 13, Start – Hetman 13;
niedziela: Jeziorak – Stal 11. (ML)

Okocimski Brzesko 
– Bruk–Bet Nieciecza 
1–1 (1–0)

1–0 Jag"a 39, 1–1 Rygu"a 90+4.
.

'
Dzier%anowski. Widzów 700.
Okocimski: Palej – Szymonik, Policht, Jag"a
(60 Cegli!ski), Wawryka – Rupa (83 Kostecki),
Kozie", Darmochwa", Popiela, Wojcieszy!ski
(52 Matras) – Ogar (53 Jarosz).
B B Baran – Kleinschmidt, Czarny, Jacek,
Zontek (38 Wójcik) – Kot (66 Ja"ocha), Sza"$ga,
Prokop, Le#niowski (85 Rygu"a) – Szczoczarz,
Smó"ka (58 Dzier%anowski).

Pojedynek derbowy dwóch naj-
lepszych dru!yn regionu tar-
nowskiego rozpocz"# si$ od ata-
ków niecieczan, którzy od po-
cz"tku spotkania narzucili moc-
ne tempo. Pi#karze Bruk–Betu
bardzo #atwo zdobywali wtedy
teren i kilkakrotnie powa!nie
zagrozili bramce Okocimskiego.
Najbli!si wpisania si$ na list$
strzelców w tym okresie gry
byli %ukasz Szczoczarz (w 6
min) oraz Mateusz Le&niowski
(w 8 min). Pierwszy z wymie-
nionych po wymianie pi#ki
z Paw#em Smó#k" wyszed# na

czyst" pozycj$ i tylko doskona#y
refleks jakim popisa# si$ bram-
karz „Piwoszy” Jaros#aw Palej
uchroni# gospodarzy od utraty
gola. Chwil$ pó'niej po idealnym
podaniu Marcina Sza#$gi w do-
skona#ej sytuacji by# Le&niowski,
jednak strzelaj"c z 10 metrów
fatalnie spud#owa#. Wreszcie
w 10 min po do&rodkowaniu Ar-
tura Prokopa z rzutu wolnego
Micha# Czarny g#ow" skierowa#
pi#k$ do siatki, s$dzia asystent
podniós# jednak chor"giewk$
do góry sygnalizuj"c, !e zawod-
nik go&ci by# na spalonym i gol
nie zosta# uznany.

Zespó# Okocimskiego d#ugo
nie móg# prze#ama( ataków ry-
wali i pierwsz" gro'n" akcj$
stworzy# dopiero w 23 min. Wte-
dy to po koronkowym rozegra-
niu pi#ki przez Tomasza Kozie#a
i Tomasza Ogara na czystej po-
zycji znalaz# si$ Piotr Darmo-
chwa#, który strzelaj"c z naro!-
nika pola bramkowego pos#a#
pi#k$ minimalnie obok dalszego
s#upka bramki Bruk–Betu. Czym
bli!ej by#o ko)ca pierwszej po-
#owy tym ataki „Piwoszy” by#y
coraz gro'niejsze. Brzeszczanie
bardzo bliscy szcz$&cia byli w 38
min, gdy po do&rodkowaniu Ma-
teusza Wawryki i strzale z bliska
S#awomira Jag#y bramkarz go&ci
instynktownie odbi# pi#k$ przed
siebie, natomiast obro)cy wybili
j" na rzut ro!ny. W#a&nie po
wspomnianym kornerze miej-
scowi obj$li prowadzenie.

W drugiej po#owie brzesz-
czanie przyj$li taktyk$ defen-
sywn" i niemal ca#" dru!yn"
bronili si$ na w#asnej po#owie,
czyhaj"c na wyprowadzenie
gro'nych kontr. Po kilku z nich
zespó# Okocimskiego móg# za-
pewni( sobie ju! ko)cowy suk-
ces, jednak zawodnikom z Brzes-
ka w decyduj"cych momentach
brakowa#o skuteczno&ci. Niecie-
czanie z kolei ca#y czas d"!yli
do zmiany niekorzystnego wy-
niku, pod bramk" Paleja co chwi-
l$ dochodzi#o do bardzo gor"cych

spi$(, jednak dobrze graj"ca de-
fensywa Okocimskiego, kiero-
wana przez do&wiadczonych Da-
niela Polichta i S#awomira Jag#$
(pó'niej zmieni# go m#ody Rafa#
Cegli)ski i równie! spisywa# si$
bez zarzutu) nie pozwala#a na
zbyt wiele. Bliscy szcz$&cia byli
wtedy Czarny i Rados#aw Jacek,
ich uderzenia by#y jednak mi-
nimalnie niecelne.

Niesamowicie dramatyczna
by#a ko)cówka meczu. „Piwo-
sze” mogli zapewni( sobie zwy-
ci$stwo w trzeciej minucie do-
liczonego czasu gry, gdy po ka-
pitalnym podaniu Kozie#a, %u-
kasz Popiela znalaz# si$ sam
na sam z Norbertem Baranem.
Bramkarz Bruk–Betu wygra#
ten pojedynek, pi#ka poprzez
Sergiusza Kosteckiego trafi#a
jednak do Daniela Jarosza, któ-
ry strzelaj"c z okolicy naro!nika
pola karnego do pustej bramki
pos#a# futbolówk$ nad poprzecz-

k". Chc"c przyspieszy( wzno-
wienie gry przez Barana trener
bramkarzy Bruk–Betu Mariusz
Mucharski pobieg# a! w okolice
#awki rezerwowych gospodarzy
i poda# le!"c" tam pi#k$ swoje-
mu bramkarzowi. Ten natych-

miast rozpocz"# gr$ i kilkadzie-
si"t sekund pó'niej Sebastian
Rygu#a ko)cz"c mecz celnym
trafieniem odebra# Okocimskie-
mu pewne wydawa( by si$ mo-
g#o zwyci$stwo.
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Wyrównanie w ostatniej akcji!

1–0Wojcieszy!ski zagra"
pi"k# z rzutu ro$nego

do Wawryki, ten do%rodkowa"
z lewej strony na pole karne,
gdzie w ogromnym t"oku 
najwy$ej wyskoczy" Jag"a
i g"ow& pos"a" pi"k# z 5 met-
rów w kierunku bramki. 
Próbuj&cy interweniowa' 
Baran odbi" j& jeszcze r#ka-
mi, ale futbolówka i tak
wpad"a do bramki pod 
poprzeczk&.

1–1Ostatnia akcja meczu.
Jacek zagra" pi"k# na

pole karne Okocimskiego na
tzw. „afer#”. Futbolówka trafi-
"a do stoj&cego ty"em do
bramki Rygu"y, napastnik
Bruk–Betu zamachn&" si#
i strza"em z pe"nego obrotu
strzeli" z 6 metrów w %wiat"o
bramki. Palej mia" ju$ pi"k# na
r#ce, nie zdo"a" jej jednak opa-
nowa' i ta ku rozpaczy brzesz-
czan wpad"a do siatki.

Jak pad!y bramki

Mecz nie zawiód! oczekiwa" kibiców i a# do ko"ca by!y emocje FOT. PAWE! TOPOLSKI

W powietrznej walce o pi!k$ S!awomir Matras (z lewej)
i Mateusz Le%niowski  FOT. PAWE! TOPOLSKI

Krzysztof !"tocha,
Okocimski
– Jestem troch# z"y, gdy$ ci#$ko
pracowali%my przez ca"y mecz na
zwyci#stwo i gdy wydawa"o si# ju$
$e mamy je w zasi#gu r#ki, nagle
nam uciek"o. Wygrywaj&c 1–0 zbyt
g"#boko wycofali%my si# na w"as-
n& po"ow# i by" moment, $e Bruk–
Bet stwarza" sporo sytuacji bram-
kowych na naszym polu karnym.
Na szcz#%cie nasi obro!cy bardzo
dobrze wywi&zywali si# ze swoich
zada! i skutecznie blokowali ataki
strza"y rywali. Najbardziej mi $al
sytuacji jak& mieli%my ju$ w prze-
d"u$onym czasie gry. Gdyby Daniel
Jarosz pos"a" wtedy pi"k# do pus-
tej bramki, ju$ nikt nie by"by nam
w stanie odebra' zwyci#stwa.
W ko!cówce szcz#%cie u%miech-
n#"o si# do Bruk–Betu, który
w do%' przypadkowych okolicz-
no%ciach zdoby" wyrównuj&c&
bramk#. Kilka razy w tym sezonie
strzelali%my bramki decyduj&ce
o zwyci#stwach w przed"u$onym
czasie gry, tym razem karta si#
odwróci"a i to my stracili%my
gola i dwa punkty w doliczonym
czasie. Bardzo pozytywnym ele-
mentem w naszym zespole jest
szeroka i wyrównana kadra za-
wodnicza. Mam wi#c do dyspozy-
cji praktycznie osiemnastu wy-
równanych zawodników, którzy
niezale$nie czy rozpoczynaj&
spotkanie w podstawowym sk"a-
dzie, czy te$ wchodz& na boisko
z "awki rezerwowych to prezen-
tuj& podobny poziom sportowy.

Marcin Ja#ocha, 
Bruk–Bet
– Ciesz# si# z punktu zdobytego
w Brzesku, gdy$ wywalczyli%my
go dos"ownie w ostatniej chwili.
Na pocz&tku spotkania grali%my
swoj& pi"k#, stwarzali%my sytua-
cje bramkowe i by' mo$e, gdyby
uda"o si# nam wtedy wykorzys-
ta' cho' jedn& z nich, to gra
w dalszej cz#%ci meczu wygl&da-
"aby ca"kiem inaczej. W ko!ców-
ce pierwszej po"owy stracili%my
bramk# po sta"ym fragmencie
gry, cho' uczula"em ch"opaków
na to, $eby uwa$ali na te sytua-
cje. W przerwie powiedzieli%my
sobie w szatni, $e chcemy zdoby'
w tym meczu co najmniej jeden
punkt. Uda"o si# nam to w ko!-
cówce meczu i chwa"a za to ch"o-
pakom. W pojedynku z Okocim-
skim z powodu $ó"tych kartek nie
móg" wyst&pi' %rodkowy pomoc-
nik Pawe" Cygnar. Z konieczno%ci
przesun&"em wi#c na t# pozycj#
Marcina Sza"#g#, który wywi&za"
si# ze swoich obowi&zków bardzo
dobrze. Po d"u$szej przerwie spo-
wodowanej kontuzj& mi#%nia
dwug"owego do gry wróci" Wal-
demar Dzier$anowski. W Brzesku
koniecznie chcieli%my zdoby'
cho' jeden punkt, gdy$ za"o$yli%-
my sobie, $e na odpoczynek zi-
mowy udamy si# maj&c na liczni-
ku czwórk# z przodu. Teraz wie-
my ju$, $e zadanie to jest do wy-
konania, pod warunkiem oczywi-
%cie, $e wygramy %rodowy mecz
z Wigrami Suwa"ki. (PIET)

Zdaniem trenerów

S ! A W O M I R  J A G ! A . Obro"c$
Okocimskiego Brzesko %mia!o
mo#na nazwa& bohaterem me-
czu, zawodnik ten zagra! bowiem
na w!asn' pro%b$ i nie b$d'c
w pe!ni si! nie tylko strzeli! gola
dla „Piwoszy”, ale by! te# czo!o-
w' postaci' w defensywie.

W tygodniu poprzedzaj'-
cym mecz praktycznie nie tre-
nowa!e%. Co sprawi!o, #e tak
bardzo chcia!e% wyst'pi& w dzi-
siejszym meczu?

– W pojedynku derbowym,
i to jeszcze z liderem na pew-
no chcia#by zagra( ka!dy za-
wodnik, dlatego by#em tak
bardzo zdeterminowany i za
wszelk" cen$ chcia#em wy-
st"pi( na boisku. Rzeczywi-
&cie przed sobotnim spotka-
niem praktycznie w ogóle nie
trenowa#em, gdy! przez trzy
dni walczy#em z zapaleniem
oskrzeli i bardzo wysok" go-
r"czk" dochodz"c" do 39 stop-
ni. Przed meczem trener pyta#
mnie jak si$ czuj$ i czy dam
rad$ wyj&( w podstawowym
sk#adzie. Wydawa#o mi si$,
!e jestem gotowy do meczu
i dlatego zdecydowa#em si$,
!e wyjd$ na boisko.

W drugiej po!owie musia!e%
jednak opu%ci& plac gry...

– My&la#em, !e graj"c na
obronie nie b$d$ musia# du!o
biega( i wytrzymam pe#ne 90

minut, tymczasem po kwad-
ransie gry w drugiej po#owie
zatka#o mnie ca#kiem i nie
mog#em z#apa( oddechu, dla-
tego poprosi#em trenera
o zmian$. Na szcz$&cie za-
st$puj"cy mnie Rafa# Cegli)-
ski stan"# na wysoko&ci za-
dania i zagra# bardzo dobrze.

Nim jednak opu%ci!e% boi-
sko, przez blisko godzin$ spi-
sywa!e% si$ w defensywie
znakomicie, b$d'c prze-
szkod' nie do przej%cia 
dla rywali.

– Rzeczywi&cie w pierw-
szej po#owie, gdy nie czu#em
zm$czenia gra#o mi si$ bardzo
dobrze. Realizowali&my
wszystkie za#o!enia przed me-
czowe dlatego ca#a linia obro-
ny gra#a tak dobrze. W ogóle
mecz sta# na bardzo wysokim
poziomie, by# bardzo szybki
i emocjonuj"cy. Mo!na nawet
powiedzie(, !e by#o to ciekaw-
sze widowisko ni! pi"tkowy
mecz na szczycie w ekstra-
klasie, w którym Wis#a Kra-
ków rywalizowa#a z Legi"
Warszawa.

Jeden z najlepszych na-
pastników Bruk–Betu (ukasz
Szczoczarz nie pogra! sobie za
bardzo przy tobie.

– Doskonale wiem na co
sta( jest %ukasza, grali&my ze
sob" w Okocimskim troch$
czasu, mia#em wi$c nieco u#at-

wione zadanie. Wiedzia#em
w którym kierunku si$ porusza
i jak go zneutralizowa(. %ukasz
nie strzeli# wprawdzie nam
bramki, ale niestety nie uda#o
si$ nam wygra( meczu z Bruk–
Betem, cho( szcz$&cie by#o tak
blisko.

Oprócz doskona!ej
postawy w defensywie strzeli-
!e% te# bramk$ dla swojej dru-
#yny i kilkakrotnie przy
sta!ych fragmentach gry po-
wa#nie zagra#a!e% brance
Bruk–Betu.

– Bramk$, której by#em au-
torem strzeli#em po sta#ym
fragmencie gry, który bardzo
cz$sto (wiczymy na trenin-
gach. Do&rodkowanie Mateu-
sza Wawryki by#o bardzo pre-
cyzyjne st"d nie mia#em wi$k-
szych problemów z uderze-
niem pi#ki g#ow". Wykorzys-
ta#em przy tym jeszcze swój
wzrost i uda#o mi si$ zdoby(
gola.

Czy wynik remisowy uwa-
#asz za sprawiedliwy?

– Troch$ nam !al, !e nie
dowie'li&my zwyci$stwa do
ko)cowego gwizdka. Chwil$
wcze&niej mieli&my doskona#"
okazj$ do zdobycia gola, któr"
powinni&my byli wykorzysta(
i wtedy na pewno wygraliby&-
my ten mecz.

Rozmawia!
PIOTR PIETRAS
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Wsta# z #ó$ka i strzeli# gola


