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Termalika Bruk–Bet
Nieciecza – GKP Gorzów
Wielkopolski 1–2 (1–2)

N. Baran 4 – Kowalski 5,
Piszczek 5, Cios 5, Kubowicz 5 – Fedoruk 5 (67
M!ka), A. Baran (27 Prokop 5), Pi!tek 6, Sza"#-
ga 5 – Cichos 3 (59 Rygu"a), Szczoczarz 6.
GKP: Janicki 7 – Andruszczak 5, Ciach 4,
Wojciechowski 6, Jasi$ski 5 – Miko"ajczak 5,
%uszkiewicz 5 (64 Feciuch), Kaczmarczyk 6,
Petrik 5 – Drozdowicz 6 (86 Janusi$ski), Gór-
ski (25 Banasiak 6).

Zespó! z Niecieczy bardzo so-
lidnie przygotowywa! si" do
meczu z GKP Gorzów Wiel-
kopolski. W tygodniu poprze-
dzaj#cym niedzielny mecz dru-
$yn" zasili!o dwóch nowych
graczy obro%ca &ukasz Kowal-
ski z Ba!tyku Gdynia, który
wcze'niej przez dziesi"( se-
zonów gra! w Arce Gdynia
oraz doskonale znany z wy-
st"pów w Cracovii Arkadiusz
Baran.

Pojedynek rozpocz#! si" dla
niecieczan wprost idealnie,
gdy$ ju$ po pierwszej akcji
ofensywnej obj"li ono prowa-
dzenie. D!ugo si" nim jednak
nie nacieszyli, poniewa$ dwie
minuty pó)niej sprawili rywa-
lom prezent, który ci wyko-
rzystali z zimn# krwi#. – Nie
mo!emy traci" bramek w tak
g#upi sposób, Nasza ci$!ka
praca na boisku nie mo!e by"
tak niweczona. Nie ja jestem
jednak od oceniania tego co
dzieje si$ na boisku, w klubie
s% od tego odpowiedni ludzie
i to oni powinni wyci%gn%"
z tego wnioski – mówi! po me-
czu zdenerwowany pomocnik
Termaliki Bruk–Betu Karol
Pi#tek.

Wida( by!o, $e szybko stra-
cony gol wyra)nie podci#!
skrzyd!a miejscowym zawod-
nikom i nie byli oni ju$ tak
aktywni w ataku. Bardzo pe-

chowo zako%czy! si" tak$e de-
biut w zespole Termaliki
Bruk–Betu dla Arkadiusza Ba-
rana, który w 23 min meczu
walcz#c o pi!k" zderzy! si"
g!ow# z napastnikiem GKP
Maciejem Górskim. W wyniku
odniesionych urazów obaj za-
wodnicy musieli opu'ci( boi-
sko. Pomocnik zespo!u z Nie-
cieczy w wyniku zderzenia
z rywalem dozna! rany ci"tej
g!owy, na któr# za!o$ono mu
osiem szwów. Zespó! gospo-
darzy zosta! pogn"biony do
reszty w 37 min, gdy po „strza-
le $ycia” w wykonaniu Adama
Banasiaka gorzowianie obj"li
prowadzenie.

Mimo tak niekorzystnych
wydarze% w pierwszej po!owie,
niecieczanie po przerwie nie
poddali si" i dzielnie walczyli
do ko%ca o doprowadzenie
cho(by do remisu. Ju$ w 48
min &ukasz Kowalski zdecy-
dowa! si" na strza! z 25 metrów,
po którym pi!ka poszybowa!a
minimalnie nad poprzeczk#.
Z kolei w 61 min Adrian Fedo-
ruk zako%czy! sk!adn# akcj"
gospodarzy strza!em, który
w pi"knym stylu wybroni! S!a-
womir Janicki. Przyjezdni
w drugiej ods!onie niemal
w ogóle nie atakowali bramki
Termaliki Bruk–Betu. Jedyn#
gro)n# sytuacj" go'cie stwo-
rzyli w 75 min gdy po rzucie
ro$nym wykonywanym przez

Josefa Petrika, Daniel Ciach
strzela! g!ow# lecz uczyni! to
tak s!abo, $e Norbert Baran
bez trudu opanowa! pi!k".

W ko%cówce meczu miej-
scowi osi#gn"li przygniataj#c#
przewag". Najpierw w 79 min
&ukasz Szczoczarz strzelaj#c
z rzutu wolnego z 17 metrów
minimalnie chybi!. Chwil" pó)-

niej Szczoczarz wychodzi! na
czyst# pozycj", jednak w ostat-
niej chwili faulem powstrzyma!
go Artur Andruszczak, za co
zosta! ukarany przez s"dziego
$ó!t# kartk#. Najlepsze okazje
na zdobycie bramek niecie-
czanie mieli w ostatnich mi-
nutach meczu. W 88 min po
do'rodkowaniu Artura Proko-
pa strzelaj#cy „g!ówk#” z 5
metrów Bart!omiej Piszczek
trafi! pi!k# w poprzeczk", na-
tomiast w przed!u$onym cza-
sie gry po strzale g!ow# bardzo
aktywnego na boisku Sebas-
tiana Rygu!y kapitaln# inter-
wencj# popisa! si" gorzowski
bramkarz, który ko%cami pal-
ców zatrzyma! niemal na linii
bramkowej pi!k" zmierzaj#c#
do bramki.

PIOTR PIETRAS 

W pozosta!ych meczach
O &
1–1 (0–0), Rybski 67 – Nitkiewicz 68.

Ruch R
(0–0), Pi!tkowski 84.

1–6 Nowak 16 – Konieczny 4, Rogalski
24, Ziajka 45, Demjan 50, Koman 68, Nowak
80 samob.
Flota &winouj'cie – Piast Gliwice 0–0.

 O &
Pozna$ 0–1 (0–0), Reiss 75.

( Mi#ciel 87.
Pog Z
%awa 13, Mysiak 41, Petasz 61.

1. Podbeskidzie                 5        13      4–1–0         15–2
2. GKP                                      5       10        3–1–1           8–4
3. Flota                                    5       10        3–1–1            7–3
4. Polkowice                        5       10        3–1–1           6–4
5. %KS                                       5       10        3–1–1           8–7
6. Sandecja                           5       10        3–1–1           6–6
7. Piast                                    5         9      2–3–0            7–3
8. Warta                                  5         8       2–2–1           7–4
9. Odra                                     5          7       2–1–2           5–7
10. Pogo$                                 5         6      2–0–3           6–5
11. Kluczbork                         5         6        1–3–1           5–6
12. %#czna                                5         6      2–0–3           4–5
13. Ruch                                    5         5       1–2–2           3–3
14. Kolejarz                             5         5       1–2–2           5–7
15. KSZO                                    5         4        1–1–3            1–4
16. GKS                                      5          2      0–2–3         4–10
17. Termalica Bruk–Bet   5          1       0–1–4         2–10
18. Dolcan                                5          1       0–1–4          2–11

p ' Sandecja
– Dolcan, Kolejarz – Polkowice, Ruch – Ter-
malica Bruk–Bet, Piast – Pogo$, Warta
– Flota, %#czna – KSZO, Podbeskidzie – %KS,
Kluczbork – GKS, GKP – Odra. (ML)

Osiem szwów na g!owie
Arkadiusza Barana
I LIGA. Niecieczanie tylko dwie minuty cieszyli si# z prowadzenia

Jak pad!y bramki

1–0!ukasz Szczoczarz
przeprowadzi" indywi-

dualn# akcj$ %rodkiem pola po
czym zdecydowa" si$ na strza"
z oko"o 16 metrów, po którym
pi"ka tu& przy lewym s"upku
bramkarza ugrz$z"a w siatce. 

1–1Norbert Baran niezbyt
dok"adnie wybi" pi"k$

spod w"asnej bramki, na 40
metrze przej#" j# Maciej Górski,
przebieg" z ni# kilka metrów
i poda" do wychodz#cego na
czyst# pozycj$ Emila Drozdowi-
cza, który pokona" bramkarza
gospodarzy.

1–2Gorzowianie wykonywa-
li rzut wolny z oko"o 25

metrów. Do pi"ki podszed"
Adam Banasiak i kapitalnym
strza"em ponad murem trafi"
w samo „okienko” bramki nie-
cieczan nie daj#c Norbertowi
Baranowi &adnych szans.

Zdaniem trenerów

Marcin Ja!ocha, Termalica Bruk–Bet:
– Mecz zacz#" si$ dla nas wprost rewelacyjnie, lepszego pocz#tku
nie mogli%my sobie chyba wymarzy' i nagle w najmniej spodzie-
wanym momencie tracimy gola na 1–1. Trudno mi opisa' to co
dzia"o si$ ma boisku, rywale w trakcie ca"ego meczu oddali bo-
wiem dwa strza"y w %wiat"o bramki i zdobyli dwa gole. Je&eli tra-
ci si$ takie frajerskie bramki na w"asnym boisku, to trudno
o dobry rezultat. W ko(cówce zabrak"o nam szcz$%cia gdy& mog-
li%my doprowadzi' do wyrównania, a nawet i wygra' to spotka-
nie. By" to nasz pi#ty mecz i czwarta pora&ka, czas najwy&szy
&eby co% zmieni'.

Krzysztof Pawlak, GKP Gorzów Wlkp:
– Doskonale zdawali%my sobie spraw$ z tego, &e gospodarze
b$d# grali w tym meczu o &ycie, dlatego bardzo solidnie przygo-
towali%my si$ do tego spotkania. Dok"adnie przeanalizowali%my
ostatnie, wyjazdowe mecze niecieczan i wyci#gn$li%my odpo-
wiednie wnioski. W Niecieczy, w naszej dru&ynie zabrak"o mierz#-
cego 190 centymetrów wzrostu obro(cy Paw"a Grocholskiego,
dzi$ki czemu rywale mieli u"atwione zadanie. W ko(cówce spot-
kania nasze zwyci$stwo wisia"o na w"osku, gdy& miejscowi ca"y
czas mieli przewag$. )mia"o mog$ powiedzie', &e w ostatniej ak-
cji meczu zwyci$stwo wybroni" nam kapitaln# interwencj# S"a-
womir Janicki.

Arkadiusz Baran nie b!dzie mi"o wspomina" debiut w Termalice  

F
O

T
. P

IO
T

R
 B

A
!

U
T

II liga: !wit Nowy Dwór
Mazowiecki – Okocimski
Brzesko 1–1 (0–0)

0–1 Trznadel 56, 1–1 Zjawi$ski 73.
S#dziowa" Grzegorz St#ch"y (Jaros"aw). )ó"te
kartki: Czerkas, Reginis, Gurz#da, Gmitrzuk,
Strza"kowski. Czerwona kartka: Trela (71,
faul). Widzów 300.
&wit: Bigajski – Lendzion, Gurz#da, Reginis,
Jagodzi$ski – Kosiec, Enow (76 Gmitrzuk),
Obem, Ma'lanka (62 Galicki) – Czerkas (60
Strza"kowski), Zjawi$ski.
Okocimski: Trela – Szymonik, Urba$ski,
Czerwi$ski (90 G"az), Paw"owicz – Pyciak,
Kostecki (78 Wojcieszy$ski), Darmochwa",
%ytwyniuk – Trznadel (64 Pisarik), Kisiel (72
Palej).

Brzeszczanie po ostatnim bar-
dzo cennym zwyci"stwie z Wis!#
P!ock pojechali do Nowego Dwo-
ru Mazowieckiego mocno pod-
budowani i mimo, $e grali na
wyje)dzie z jedn# z czo!owych
dru$yn grupy wschodniej dru-
giej ligi, wcale si" nie wystra-
szyli.

„Piwosze” od pocz#tku spot-
kania bardzo cz"sto byli w po-
siadaniu pi!ki, natomiast agre-
sywn# gr# w 'rodkowej strefie
boiska nie pozwalali rywalom
na rozwini"cie skrzyde!.

W pierwszej po!owie zdecy-
dowanie gro)niejsze by!y akcje
w wykonaniu go'ci, którzy dwu-
krotnie bliscy byli pokonania
bramkarza *witu. Najpierw
w 20 min Pawe! Pyciak po wy-
granym pojedynku z Micha!em
Jagodzi%skim zagra! pi!k" do
Roberta Trznadla, który strze-
laj#c z 10 metrów przegra! po-
jedynek z Micha!em Bigajskim.
Kolejn# okazj" „Piwosze” mieli
cztery minuty pó)niej, tym ra-
zem jednak po mocnym ude-
rzeniu Macieja Kisiela pi!ka po-
szybowa!a minimalnie nad po-
przeczk#. 

Miejscowi bliscy zdobycia
gola byli tu$ przed przerw#, jed-
nak z ogromnego zamieszania
jakie powsta!o przed bramk#
Okocimskiego i strzale jednego
z zawodników *witu Dariusz
Trela wyszed! obronn# r"k#.

W drugiej po!owie go'cie
swoj# m#dr# i rozs#dn# gr"
wreszcie udokumentowali zdo-
byciem gola. Wyra)nie podra$-
ni!o to zawodników z Nowego
Dworu Mazowieckiego, gdy$ po
stracie gola 'mielej ruszyli oni
do ataku i w ko%cu doprowadzili
do wyrównania.

(PIET) 

Tabela II ligi
Resov R

I
(3–0), Radawiec 7, 43, Wieprz#* 27.

Brodecki 70.
O 945 O R
Filipek 24 – Proki* 20.
Olimpia Elbl!g – Znicz Pruszków 0–0.
GLKS N O
Kaleta 9, Dzier+awski 25, Bajera 47, 59, Wojt-
czak 90 – Miha"ewskyj 58, 62, Warszawski
76.

g
Pomian 71 – Pacan 88 karny.
    1. Znicz 6        11         3–2–1            10–7
   2.  &wit 6        11         3–2–1              6–4
   3.  Wis"a 6       10         3–1–2            12–8
   4.  Resovia 6       10        2–4–0              5–2
   5.  Pelikan 6       10        2–4–0               4–1
   6.  Stal Rz. 6         9         2–3–1          12–10
   7.  Nadarzyn 6         9         2–3–1              8–6
   8.  Olimpia 6         9         2–3–1              6–5
   9.  Puszcza 5         7         2–1–2              5–4
 10.  OKS 6         7          1–4–1              8–8
  11.  Wigry 6         6        0–6–0              6–6
 12.  Okocimski 6         6         1–3–2              5–8
 13.  Start 6         5         1–2–3             7–11
 14.  Ruch 6         5         1–2–3              4–9
 15.  Sokó" 4         4        0–4–0              5–5
 16.  Motor 5         4          1–1–3              4–7
 17.  Jeziorak 6         4          1–1–4              2–7
 18.  Stal St. W. 4         3         1–0–3              4–5

Nast#p 'roda: Jeziorak – Re-
sovia (g. 17); sobota: Okocimski – Olimpia
(g. 16), Wigry – Puszcza (g. 17), Stal Rz. – Stal
St. W. (g. 17), Start – Motor (g. 17), Wis"a
– &wit (g. 18); niedziela: Pelikan – Sokó" (g.
11.15) Znicz – OKS 1945 (g. 16), Ruch – Nadarzyn
(g. 16). (ML)

„Czerwie"” dla Treli

Jak pad!y bramki

0–1Jakub Czerwi(ski do-
%rodkowa" pi"k$ na dal-

szy s"upek z rzutu wolnego z oko-
"o 40 metrów; Maciej Kisiel odda"
strza" na bramk$ lecz futbolówka
trafi"a w stoj#cego na linii bram-
kowej Tomasza Reginisa. Po do-
bitce Roberta Trznadla pi"ka nie-
uchronnie trafi"a jednak do siatki. 

1–1Po idealnym podaniu Da-
riusza Zjawi(skiego, Mi-

cha" Strza"kowski znalaz" si$
sam na sam z Dariuszem Trel#.
Bramkarz Okocimskiego wybie-
gaj#c za pole karne sfaulowa"
jednak napastnika )witu za co
zosta" ukarany czerwon# kartk#.
Rzut wolny tu& zza linii pola kar-
nego wykonywa" Zjawi(ski
i strza"em w dalszy róg pokona"
niezbyt dobrze jeszcze rozgrza-
nego Jaros"awa Paleja.

W akcji strzelec gola dla Okocimskiego Robert Trznadel
(w bia"ej koszulce)  FOT. MACIEJ PYTKA


