Masażysta na trybunach
Okocimski Brzesko
– Kolejarz Stróże 0–0

Błędy młodości
i profesor Mikulenas
Wigry Suwałki – Przebój
Wolbrom 4–1 (3–0)

Sędziował Wojciech Sawa (Chełm). Żółte
kartki: Kozieł – Gryźlak dwie, Jeżewski, Szufryn, Gołębiewski. Czerwona kartka: Gryźlak
87. Widzów 700.
Okocimski: Palej – Czerwiński, Cegliński,
Jagła, Wawryka – Rupa, Darmochwał, Kozieł,
Pyciak (82 Matras) – Skorupski (86 Wojcieszyński), Ogar (71 Kisiel).
Kolejarz: Gołębiewski – Gryźlak, Szufryn,
Księżyc, Walęciak – Skrzypek (56 Słodowy),
Lipecki, Leśniak (46 Kolisz), Jeżewski – Piosik (46 Mężyk), Socha.
Poziom sportowy pojedynku,
w którym zmierzyły się ze sobą
drużyny zaliczane do ścisłej czołówki drugoligowej tabeli całkowicie rozczarował. Kibice, którzy
w niedzielne popołudnie zdecydowali się odwiedzić stadion Okocimskiego, po zakończeniu meczu
opuszczali go bardzo znudzeni.
Oba zespoły zagrały bardzo zachowawczo, tak jakby się siebie
wzajemnie bardzo obawiały. Żadna ze stron nie angażowała
wszystkich swoich sił do ofensywy,
dlatego też sytuacji bramkowych
było w tym meczu jak na lekarstwo.
W pierwszej odsłonie nieco
więcej z gry mieli „Piwosze”, którzy częściej byli w posiadaniu
piłki, jednak nie miało to żadnego
przełożenia na sytuacje stwarzane
pod bramką Kolejarza. Goście
w pierwszej odsłonie w ofensywie
spisywali się jeszcze słabiej i praktycznie jedyną okazję do zdobycia
bramki mieli w 27 min. Wtedy to
po nieporozumieniu Sławomira
Jagły i Rafała Ceglińskiego napastnik Kolejarza Krzysztof Piosik mocno uderzył z około 18
metrów, jednak Jarosław Palej
popisując się kapitalną interwencją zażegnał niebezpieczeństwo.
Po zmianie stron bliżsi zdobycia gola byli miejscowi. Najpierw w 54 min po podaniu Tomasza Ogara debiutujący w zespole Okocimskiego Paweł Py-
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lewski, Chrzanowski. Widzów 400.
Salik –Makarewicz, Bajko, Rogoziński, Sadowski (63 Ołowniuk) –Makuszewski (72 Danilczyk),
Świerzbiński, Paberżis (62 Radzio), Mikulenas –Kowalski (90 Pomian), Statkevicius.
Palczewski –Duda, Banaszkiewicz, Rosłoń,
Wdowik (78 Derejczyk) – Kuta (46 Chrzanowski)
Kiczyński, Guja, Trzmielewski (46 Jarosz), Siedlarz
(72 Żmudka) –Rak.

Za ten faul na Macieju Kisielu Michał Gryźlak (z prawej) obejrzał drugą żółtą kartkę FOT. MACIEJ PYTKA

Zdaniem trenerów
Krzysztof Łętocha, Okocimski:

– Pierwszy mecz ligowy po długiej, zimowej przerwie zawsze
jest wielką niewiadomą. W inauguracyjnym pojedynku zmierzyliśmy się z zespołem mającym pierwszoligowe aspiracje, dlatego nie mogliśmy zagrać w otwarte karty. Próbowaliśmy rozmontować defensywę rywali na różne sposoby, żaden nie był
niestety na tyle skuteczny by strzelić bramkę. Mimo wszystko
jestem zadowolony z rezultatu remisowego i uważam, że moi
zawodnicy pozytywnie zrealizowali przedmeczowe założenia
taktyczne.

Jarosław Araszkiewicz, Kolejarz:

– Niedzielny mecz w Brzesku był dla mojej drużyny dopiero drugim występem na boisku trawiastym w tym roku i chyba to było
głównym powodem naszej nienajlepszej jeszcze gry. Obserwując mój zespół w meczu z Okocimskim wydawało mi się, jakby
zawodnicy dopiero pierwszy raz się ze sobą spotkali. Niektórzy
z zawodników byli tak bardzo sparaliżowani, jakby byli na testach. Spory wpływ na słabą postawę drużyny z pewnością miało też dwutygodniowe opóźnienie inauguracji rundy wiosennej.
W tej sytuacji nie pozostaje mi nic innego jak tylko cieszyć się
ze zdobytego w Brzesku jednego punktu.

ciak strzelał z 10 metrów lecz
obrońcy gości zablokowali piłkę
na rzut rożny. Bliski wpisania
się na listę strzelców był także
Michał Skorupski, który w 69
min strzelając głową minimalnie chybił. Ostatnią okazję na
strzelenia bramki „Piwosze”
mieli w 88 min, gdy po kapitalnym uderzeniu Tomasza Kozieła z rzutu wolnego piłka
zmierzała w „okienko” bramki
Kolejarza. Kamil Gołębiewski
wyciągnął się wtedy jednak niczym struna i sparował futbolówkę na rzut rożny.
W przedłużonym czasie gry
na boisku doszło do nieprzyjemnego incydentu. Masażysta zespołu gości Bartłomiej Krawczyk
podczas udzielania pomocy swojemu zawodnikowi zachował się
wybitnie niesportowo w stosunku
do sędziego, za co został usunięty
przez arbitra na trybuny.
PIOTR PIETRAS

W obu ekipach zimą zaszło sporo
zmian kadrowych, ale miejscowi
mieli w swoich szeregach Mikulenasa (doszedł zimą), który
w pierwszej połowie rzucił przyjezdnych na kolana. – Przegraliśmy
z litewskim profesorem i przez błędy młodości, ale – nie oszukujmy
się – przecież w pojedynkę Litwin
nic by nie zdziałał, nie mając oparcia w zespole. Piłkarsko gospodarze
prezentowali się lepiej, ale też i gry
swojego zespołu nie musimy się
wstydzić – ocenił Robert Orłowski,
trener Przeboju.
– Wynik nie oddaje tego, co
działo się na boisku, bo do końca

musieliśmy zachować czujność
wobec ambitnie grających gospodarzy. Gdyby szybciej strzelili
pierwszą bramkę, to kto wie, jak
potoczyłby się losy meczu. Z taką
grą, jaką pokazali wolbromianie
w Suwałkach, nie powinni mieć
kłopotów z utrzymaniem się w gronie drugoligowców – komplementował Przebój Zbigniew Kaczma(ZAB)
rek, trener Wigier.

Jak padły bramki
Mikulenas zakręcił
z boku pola karnego
1–0
Rosłoniem i strzałem po długim

rogu zaskoczył Palczewskiego.
Ponownie dał znać o sobie Mikulenas, który wykończył akcję Makuszewskiego.
Sadowski strzałem
w krótki pokonał Palczewskiego.
Po zagraniu z kornera
Świerzbiński, przy
pierwszym słupku, głową trafił do
siatki.
Jarosz kończy szybką
kontrę, którą rozegrał
z Rakiem. Bardzo ładna akcja.
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Popełnili falstart, ale pozycji lidera nie stracili
Resovia – Bruk–Bet
Nieciecza 1–0 (0–0)

Pietryka –Kozubek, Kusiak, Bogacz,
Szkolnik –Bergier (68 Piątkowski), Minasjan, Walaszczyk (46 Domoń), Zawiślan (84 Turczyn)
–Kantor, Chlipała (56 Głaz).
Baran –Kleinschmidt (83 Ryguła), Jacek, Cios, Zontek –Fedoruk (60 Szczoczarz), Prokop, Cygnar (75 Metz), Kwiek –Smółka, Szałęga.
W pojedynku zespołów należących do czołówki II–ligowej tabeli kibice oglądali sporo walki
toczonej głównie w środkowej
strefie boiska. W zespole gospodarzy na boisku zabrakło najlepszego snajpera Sebastiana

Jak padła bramka
Po ostrym ataku na
Cygnara rzeszowianie
1–0
przejęli piłkę w środkowej stre-

fie boiska. Zawiślan podciągnął
prawą stroną, posłał futbolówkę wzdłuż bramki Bruk–Betu,
natomiast zamykający akcję na
dalszym słupku Głaz z bliska
wślizgiem skierował piłkę do
siatki.

H. (w rundzie jesiennej zdobył
13 goli), który jest zawieszony
przez PZPN za podejrzenie
udziału w procederze korupcyjnym w Unii Tarnów. Siła ataku
rzeszowian już przed meczem
z liderem była więc mocno osłabiona.
W pierwszej połowie częściej
przy piłce znajdowali się niecieczenie, którzy dwukrotnie bliscy
byli objęcia prowadzenia. Za
pierwszym razem, w 38 min, po
prostopadłym podaniu Marcina
Szałęgi na czystej pozycji znalazł
się Paweł Smółka, zbyt długo
przyjmował jednak piłkę i Michał
Bogacz zdążył mu przeszkodzić
w oddaniu strzału. W podobnej
sytuacji Smółka znalazł się w tuż
przed przerwą, gdy po podaniu
Dawida Kwieka był sam przed
bramkarzem Resovii lecz
w ostatniej chwili piłkę spod
jego nóg wybił Rafał Zawiślan.
W drugiej odsłonie rzeszowianie przeszli do bardziej zdecydowanych ataków, długo nie
mogli sobie jednak poradzić
z bardzo dobrze zorganizowaną
defensywą Bruk–Betu, w której
dużo spokoju wprowadzał doświadczony Jan Cios. Mimo, że
gospodarze częściej byli w ataku,
to w 68 min gola mogli zdobyć
niecieczenie. Wtedy to po dośrodkowaniu Smółki, Wiesław
Kozubek odbił piłkę nogą w kie-

runku własnego bramkarza, który złapał ją w ręce. Sędzia podyktował natomiast rzut wolny
pośredni z około 8 metrów, jednak goście nie wykorzystali sytuacji. Chwilę później stracili natomiast gola.
W końcówce spotkania bardzo ambitnie walczący zespół
z Niecieczy dwukrotnie był bliski
szczęścia po stałych fragmentach gry. Najpierw w 78 min po

kapitalnym uderzeniu z rzutu
wolnego Kwieka, Marcin Pietryka w sobie tylko wiadomy
sposób zdołał obronić strzał pomocnika Bruk–Betu. W przedłużonym czasie gry bardzo bliski doprowadzenia do remisu
był natomiast Artur Prokop, który wykonując rzut wolny tuż
zza narożnika pola karnego trafił w boczną siatkę.
PIOTR PIETRAS, Rzeszów

Zdaniem trenerów
Mirosław Hajdo, Resovia:

– W pierwszej połowie zagraliśmy bardzo nerwowo. Ogromny
wpływ na taką postawę zespołu mają duże oczekiwania wobec naszej drużyny. Wszyscy widzą nas już gdzieś wyżej, a tak naprawdę
to zespół jest dopiero w trakcie budowy. W meczu z tak klasowym
i doświadczonym rywalem jakim jest Bruk–Bet grało się nam bardzo ciężko. Muszę jednak podkreślić, że dobre zmiany dali zarówno
Konrad Domoń, jak i strzelec zwycięskiego gola Sebastian Głaz.
Ciepłe słowa należą się także naszemu bramkarzowi Marcinowi
Pietryce, który kilka razy stanął na wysokości zadania.

Marcin Jałocha, Bruk–Bet:

– Nie mam pretensji do swoich zawodników, gdyż zostawili na boisku
sporo zdrowia, szkoda tylko że mimo kilku znakomitych sytuacji, nie
udało się nam strzelić gola. Trochę za łatwo straciliśmy też bramkę,
która zadecydowała o zwycięstwie Resovii. Po meczu Paweł Cygnar
twierdził jednak, że był faulowany i dlatego stracił piłkę na rzecz rywali,
arbiter tego jednak nie zauważył. Sędzia w kilku innych przypadkach,
przerwał nam też akcje ofensywne odgwizdując spalone, których moim
zdaniem nie było. Martwi mnie też kontuzja kolana jakiej w końcówce
meczu doznał Norbert Baran. Niewykluczone, że czekają go teraz dwa,
trzy tygodnie przerwy w grze.

Dawid Kwiek (w niebieskiej koszulce) w swoim oficjalnym
debiucie w zespole Bruk–Betu w końcówce meczu bliski był
zdobycia wyrównującej bramki. FOT. TOMASZ PIETRAS

