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Ruch Radzionków 
– Kolejarz Stró!e 1–1 (0–0)

0–1 Zawi!lan 65
1–1 Pawe" Giel 66

Sucha#ski 7 –Kowalski 6, Kopacz 6, Kaszowski
5, Otwinowski 7 – Giesa 6, Pawe" Giel 7, Mróz 5 (46
Mateusz Mak 5), Rocki 7 – Cieluch 6 (77 Piotr Giel),
Krzywicki 6 (82 Skrzypczak).

Zarychta 7 –Cichy 6, Markowski 6, Szufryn
8, Wal$ciak 6 – Kantor 5 (80 Gruca), Stefanik 6,
Niane 6, Wola#ski 5 (57 Zawi!lan) – Cebula 6 (71
Zawadzki), Kowalczyk 7.

Obydwa zespo!y przegra!y na
inauguracj" swoje mecze w iden-
tycznych rozmiarach 0–2, przy
czym bardziej dotkliw# pora$k",
bo na w!asnym boisku, i to z be-
niaminkiem, poniós! Kolejarz.
Podopieczni trenera Przemys!a-
wa Cecherza pojechali wi"c do
Radzionkowa %wiadomi sporto-
wej z!o%ci rywali, ale te$ z moc-
nym postanowieniem powetowa-
nia sobie niepowodzenia sprzed
tygodnia.

Narzekaj#cy na postaw"
obro&ców w spotkaniu z Olim-
pi# Grudzi#dz szkoleniowiec
go%ci przywróci! do !ask Da-
wida Szufryna, a Witolda Ci-
chego ustawi! po prawej stro-
nie defensywy. Miejsce
w sk!adzie odzyska! ponadto
Cheikh Tidiane Niane, który
zast#pi! Dariusza Zawadzkie-
go. W znacz#co odmienionym
zestawieniu do zawodów przy-
st#pili tak$e gospodarze. Za-
brak!o m.in. braci Mateusza
i Micha!a Maków, a tak$e Szy-
mona Skrzypczaka. Przebieg
potyczki dowiód!, $e roszady
te $adnej ze stron w niczym
szczególnie nie pomog!y, ale
te$ nie mia!y negatywnego
wp!ywu na poczynania po-
szczególnych formacji.

Z wi"ksz# ochot# do zawo-
dów przyst#pili miejscowi, ale
akcja Piotra Rockiego z Ma-
teuszem Cieluchem oraz in-
dywidualna szar$a wypo$y-
czonego z Cracovii Marcina
Krzywickiego spali!y na pa-
newce. Pod koniec pierwszego
kwadransa %mielej zacz"li po-
czyna' sobie go%cie, co skut-
kowa!o obronionym przez

Marcina Sucha&skiego strza-
!em z dystansu Marcina Ste-
fanika oraz przerwanym
w%lizgiem Rafa!a Otwinow-
skiego przebojem Macieja Ko-
walczyka.

Kibice o$ywili si" w 32 min.
Zrazu akcj" Adama Giesy
w ostatniej chwili powstrzy-
mali defensorzy przyjezdnych,
a natychmiastow# ich kontr"
zako&czy! obronionym w !ad-
nym stylu przez Sucha&skiego
uderzeniem Kowalczyk. Po
up!ywie dalszych 180 sek. stró-
$anie sprytnie rozegrali rzut

wolny, pi!ka trafi!a do Cichego,
ten jednak hukn#! mocno nie-
celnie. W 42 min na przymiar-
k" tu$ sprzed linii pola kar-
nego zdecydowa! si" Cheikh
Tidiane Niane, chybiaj#c o kil-
kana%cie centymetrów.

Brzemienny w wydarzenia
okaza! si" okres mi"dzy 65 i 66
min. Pad!y wówczas oba gole.
Za spraw# aktywnego Zawi-
%lana na prowadzenie wyszli
go%cie, ale remis b!yskawicznie
przywróci! Giel. Podra$nieni
przyjezdni rwali si" do ofen-
sywy, w wyniku czego blisko
celu znale(li si" w 74, 76 i 77
min Kowalczyk, Zawadzki i Za-
wi%lan. W decyduj#cych mo-
mentach graczom tym brak!o
wszak spokoju b#d( precyzji.
W ko&cówce spotkania bli$ej
zdobycia rozstrzygaj#cego gola
byli )l#zacy. Zarówno w 81, jak
i w 85 min w sukurs niechc#cy
przychodzili im rywale, którzy
o ma!y w!os nie zaskoczyli
w!asnego bramkarza. Despe-
rack# interwencj# popisa! si"
on w 88 min, gdy w sobie tylko
znany sposób sparowa! oddany
z 5 m strza! Skrzypczaka.

(DW)

Mecz rozstrzygni!ty w ci"gu minuty

JAK PAD!Y BRAMKI

0–1Kowalczyk zagra! przed
bramk" do Zawi#lana,

o którym kompletnie zapomnieli
obro$cy Ruchu, a ten z kilku
metrów dope!ni! formalno#ci.

1–1Po szybkiej kontrze fut-
bolówka trafi!a do Paw!a

Giela. Pomocnik gospodarzy
przymierzy! po ziemi zza pola
karnego w dalszy róg, zaskaku-
j%c bezradnego w tym momen-
cie Zarycht".

ZDANIEM TRENERÓW

Artur Skowronek, Ruch:
– By!o to ciekawe, zaci"te widowi-
sko, a mecz móg! si" podoba&. Mog-
li#my si" pokusi& o zdobycie dal-
szych goli po indywidualnych ak-
cjach. Zdaj" sobie te' spraw" z tego,
'e gdyby#my tak szybko nie wyrów-
nali, to mogli#my ulec rywalom.
Dlatego wywalczony dzisiaj remis
nale'y uszanowa&.

Przemys!aw Cecherz,
Kolejarz:
– Do przerwy byli#my zespo!em lep-
szym, agresywniejszym, stwarzaj%-
cym wi"ksz% ilo#& sytuacji bramko-
wych. W drugiej po!owie gra si" wy-
równa!a. Z wyniku nie jestem zado-
wolony, za to satysfakcjonuje mnie
postawa zespo!u. Nie mog" mie&
pretensji do zawodników, chocia' nie
unikn"li taktycznych b!"dów. Indywi-
dualnie najwy'ej oceniam wyst"p
Dawida Szufryna, podoba& si" te'
mog!a dojrza!a postawa drugiej linii.
Szkoda, 'e tak szybko dali#my sobie
strzeli& wyrównuj%cego gola, bo gdy-
by d!u'ej utrzymywa!o si" nasze pro-
wadzenie, rywalom bardzo ci"'ko by-
!oby zdoby& si" na skuteczn% akcj".

POZOSTA!E WYNIKI

Chmiest 90 – Ricardinho 41, Joao Paulo 45,
Zagurskas 64. 

Janus 20 – Lewandowski 58. 
Beliancin

87 – Zaniewski 68. 
Surdykowski 40, Arifovi% 62 – Mazur-

kiewicz 16 samob., K$dziora 23. 
Nildo

50, Nakoulma 85. 
Bodziony 11 karny – Kosiorowski

72 karny, Tataj 85. 
Pozna# 0–1 (0–0), Gajtkowski 56.
    1.  Bogdanka                                     2              6             4–0
   2.  Dolcan                                            2              6               4–1
        Wis"a                                               2              6               4–1
   4.  Pogo#                                             2              4               4–1
   5.  Termalica Bruk–Bet              2              4               1–0
        Warta                                              2              4               1–0
   7.  Olimpia G.                                     2               3              2–2
   8.  Arka                                                 2               2              2–2
   9.  Zawisza                                          2               2                1–1
 10.  Górnik                                              1               1                1–1
  11.  Piast                                                2               1              2–3
 12.  GKS                                                  2               1               1–2
 13.  Sandecja                                       2               1              2–4
 14.  Kolejarz                                         2               1               1–3
        Olimpia E.                                     2               1               1–3
        Ruch                                                2               1               1–3
 17.  Flota                                                 1              0               1–2
 18.  Polonia                                          2              0             0–4

Sandecja
– Arka, Kolejarz – Flota, Wis"a – Termalica Bruk–
Bet, Dolcan – Górnik, Bogdanka – Ruch, Zawisza
– Olimpia E., Polonia – Piast, Pogo# – Warta,
Olimpia G. – GKS. (ML)

Termalica Bruk–Bet
Nieciecza – Zawisza 
Bydgoszcz 0–0

Nowak 7 – Kowalski 6,
Cios 6, Pleva 6, Pi&tek 6 (46 Biskup 5) – Pawlu-
si#ski 5, Metz 6, A. Baran 7, Jarecki 5 – Rybski
6 (87 Trafarski), Martu! 5 (79 Ceglarz).
Zawisza: Witan 6 – Ilków–Go"&b 6, Hrymowicz
7, Skrzy#ski 7, Oleksy 6 – Gevorgjan 6, Jankowski
5, Ekwueme 5, Zawistowski 5 (78 Pi$tka) – B"&d
5 (60 Majkowski), Le!niewski 5 (67 Imeh).

Niecieczanie po zwyci"skiej inau-
guracji tegorocznych rozgrywek
na boisku w Katowicach w meczu
z pierwszoligowym beniaminkiem
chcieli powi"kszy' swoje konto
punktowe o kolejne trzy „oczka”.
Zespó! Termaliki Bruk–Betu trafi!
jednak na bardzo dobrze zorga-
nizowan# dru$yn" Zawiszy, która
zagra!a bardzo m#drze taktycznie
i praktycznie przez ca!y mecz nie
pozwoli!a gospodarzom na wy-
pracowanie sobie klarownej sy-
tuacje strzeleckiej. Miejscowi sta-
rali si" by' bardzo aktywni w ofen-
sywie, jednak ich akcje najcz"%ciej
ko&czy!y si" na obro&cach Zawi-
szy, b#d( pi!ka pada!a !upem nie(le
dysponowanego bramkarza An-
drzeja Witana.

Przyjezdni nie ograniczali si"
jednak tylko do obrony w!asnej
bramki i w 13 min zagrozili miej-
scowym. Wtedy to po znakomitym
uderzeniu Vahana Gevorgjana ka-
pitaln# interwencj# popisa! si" Se-
bastian Nowak, natomiast próbu-
j#cy dobi' jeszcze pi!k" do bramki
Rafa! Le%niewski pos!a! j# obok
s!upka. Miejscowi z kolei zagrozili
bramce bydgoszczan w 21 min,
gdy po podaniu Andrzeja Ryb-
skiego pi!ka zmierza!a ju$ do Da-
riusza Pawlusi&skiego, jednak

w ostatniej chwili Witan skuteczn#
interwencj# za$egna! niebezpie-
cze&stwo. Go%cie kolejn# okazj"
do zdobycia gola mieli w 31 min,
gdy na polu karnym Termaliki
Bruk–Betu powsta!o ogromne za-
mieszanie, jednak znów ofiarn#
interwencj# popisa! si" Nowak.

W ko&cówce pierwszej po!owy
na list" strzelców próbowa! wpisa'
si" Dariusz Pawlusi&ski, lecz po
mini"ciu dwóch rywali odda! na
bramk" go%ci minimalnie niecelny
strza!. Chwil" pó(niej po kolejnym
strzale Pawlusi&skiego Rybski
w%lizgiem wepchn#! futbolówk"
do siatki; arbiter gola jednak nie
zaliczy!, uznaj#c, $e napastnik
Termaliki Bruk–Betu by! na spa-
lonym.

W drugiej ods!onie zdecydo-
wanie wi"cej z gry mieli niecie-
czanie, którzy posiadali wprawdzie
przewag" optyczn#, jednak nie-
wiele z niej wynika!o. Przyjezdni
umiej"tnie rozbijali bowiem ataki
pi!karzy Termaliki Bruk–Betu, któ-
rzy mimo wielu prób nie mogli
znale(' skutecznej recepty na roz-
montowanie defensywy go%ci. Bli-
ski szcz"%cia w 68 min by! Jan
Cios, który po dok!adnym do%rod-
kowaniu Pawlusi&skiego min#! si"
z pi!k#. Zdecydowanie najlepsz#
okazj" do zdobycia gola miejscowi
mieli w 78 min, gdy po b!"dzie *u-
kasza Skrzy&skiego na czystej po-
zycji znalaz! si" debiutuj#cy
w pierwszej lidze 20–letni Szymon
Martu%. M!ody napastnik niecie-
czan przegra! jednak pojedynek
z bramkarzem Zawiszy. Mimo
ogromnej walki z obu stron $adnej
z dru$yn nie uda!o si" zdoby' gola
i spotkanie zako&czy!o si" spra-
wiedliwym podzia!em punktów.

Zespó! z Niecieczy, który w tym
sezonie mierzy bardzo wysoko,
tym razem nie potrafi! z!ama'
bardzo solidnej i graj#cej z ogrom-
n# konsekwencj# defensywy byd-
goskiej, nie oznacza to jednak, $e

w kolejnych spotkaniach dru$yn"
Termaliki Bruk–Betu nie b"dzie
sta' na wygrywanie meczów
i marsz w gór" tabeli. Póki co nie-
cieczanie dysponuj# bardzo mocn#
defensyw#, maj# te$ w swoich
szeregach znakomitego bramka-
rza Sebastiana Nowaka, który jako
jeden z niewielu w I lidze nie
pu%ci! jeszcze w tym sezonie ani
jednego gola. (PIET)

ZDANIEM TRENERÓW

Dusan Radolsky, Termalica
Bruk–Bet:
– Nasza dru'yna jest jeszcze w prze-
budowie, ca!y czas na niektórych po-
zycjach eksperymentujemy i szuka-
my lepszych rozwi%za$. Krok po kro-
ku b"dziemy jednak d%'yli do coraz
lepszych wyników i je'eli tylko po-
dej#cie zawodników si" nie zmieni,
to powinni#my zrobi& dobry wynik.
W pierwszej po!owie zagrali#my
troszk" ze strachem, po przerwie
by!o ju' znacznie lepiej, zabrak!o
nam tylko zdobycia gola. Bydgosz-
czanie zagrali bardzo dobrze tak-
tycznie, postawili nam w #rodku
pola prawdziwy mur i nie dali nam
zagra& gór%. Próbowali#my zagra&
bokami, jednak i tam si" nie przebi-
li#my. (adna z dru'yn jednak nie
zdoby!a gola i mecz zako$czy! si"
sprawiedliwym podzia!em punktów.
Janusz Kubot, Zawisza:
– Cieszymy si" z remisu, gdy' ty-
dzie$ temu po meczu z Sandecj% po-
zosta! nam du'y niedosyt, gola na
1–1 stracili#my bowiem w samej
ko$cówce meczu. W Niecieczy zde-
cydowanie lepiej zagrali#my
w pierwszej po!owie, po zmianie
stron gospodarze zepchn"li nas do
defensywy, jednak prawd" mówi%c,
nie wypracowali sobie 'adnej kla-
rownej sytuacji. Termalica Bruk–
Bet jest bardzo gro)nym zespo!em,
gra du'o lepiej ni' w poprzednim se-
zonie.

Spotkanie starych znajomych z Cracovii: Dariusz Pawlusi!ski (przy pi"ce) mija #ukasza
Skrzy!skiego (nr 13) FOT. GRZEGORZ GOLEC

Taktyka zabi#a pi!kno futbolu
NIECIECZA. Nieuznana bramka Andrzeja Rybskiego


