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W minion! "rod#, po zwyci#stwie
3–0 z Pelikanem $owicz zespó%
Bruk–Betu Nieciecza zapewni%
sobie awans do I ligi. Jak do tej
pory jest to najwi#kszy sukces
niecieczan w 88–letniej historii
klubu. Bruk–Bet jest klubem wy-
j!tkowym, gdy& od sezonu
2005/2006 kiedy to wywalczy%
awans do V ligi w ka&dym kolej-
nym sezonie pi!% si# po szczeblach
ligowej drabiny, by w tym roku
awansowa' na zaplecze ekstra-
klasy. Warto podkre"li', &e nowy
beniaminek I ligi swoj! siedzib#
ma w miejscowo"ci zamieszki-
wanej przez nieco ponad 700 osób.
Klub ma jednak bardzo powa&-
nego sponsora, jakim bez w!t-
pienia jest firma Bruk–Bet, która
od wielu lat wspiera nie tylko pi%-
karzy, ale te& wiele innych przed-
si#wzi#' kulturalnych i o"wiato-
wych w Niecieczy. Mo&ny sponsor
to jeszcze nie wszystko, bardzo
wa&na jest tak&e wzorowa orga-
nizacja panuj!ca w klubie. Ka&dy
pracownik od magazyniera po-
czynaj!c i na prezesie ko(cz!c,
doskonale wie co nale&y do jego
obowi!zków i wype%nia je najlepiej
jak tylko potrafi. Swego rodzaju
fenomenem jest tak&e osoba tre-
nera Marcina Ja%ochy, który prac#
w Bruk–Becie rozpocz!% w lipcu
2006 roku i przez cztery kolejne
lata doprowadzi% zespó% a& do
pierwszej ligi. Wyst#py na zaple-
czu ekstraklasy to jednak spore
wyzwanie dla klubu z male(kiej
Niecieczy. Kibice „&ó%to–niebie-
skich” zastanawiaj! si#, czy zespó%
Bruk–Betu swoje mecze I–ligowe,
w których b#dzie wyst#powa%
w roli gospodarza, nadal rozgry-
wa' b#dzie na stadionie w Nie-
cieczy, czy te& wyemigruje gdzie"
w "wiat. – Dociera!y do nas g!osy,
"e po wywalczeniu awansu na
zaplecze ekstraklasy zespó! w roli
gospodarza mia!by wyst#powa$
w Tarnowie lub w Krakowie, chc#
jednak zdementowa$ te plotki
i potwierdzi$, "e nadal b#dziemy
grali na w!asnym obiekcie w Nie-
cieczy – podkre"la wiceprezes
Bruk–Betu Tadeusz Broda. Chc!c
jednak mie' mo&liwo"' rozgry-

wania spotka( w Niecieczy w%a-
dze klubu musz! pomy"le' o mo-
dernizacji i rozbudowie obiektu,
tak by spe%nia% on wymogi licen-
cyjne. – Doskonale zdajemy sobie
z tego spraw#, dlatego nie chc%c
traci$ czasu, ju" w tym tygodniu
zarz%d klubu zbierze si# na po-
siedzeniu, podczas którego podej-
mie decyzje dotycz%ce przystoso-
wania naszego obiektu do roz-
grywek pierwszej ligi. Czasu nie
mamy zbyt wiele, gdy" z pewno-
&ci% ju" z ko'cem lipca lub po-
cz%tkiem sierpnia wystartuj% roz-
grywki. Wierz#, jednak, "e zd%-
"ymy do tego czasu wybudowa$
nowe zaplecze socjalne oraz po-
wi#kszy$ liczb# miejsc dla pub-
liczno&ci. Czeka nas te" remont
p!yty boiska, a konkretnie wy-
miana drena"u, który obecnie nie

spisuje si# tak jak powinien. Nie
zapomnimy tak"e o wzmocnie-
niach zespo!u, które postaramy
si# dostosowa$ do poziomu pierw-
szej ligi. Wa"nym jest te", "e ca!y
czas mo"emy liczy$ na pomoc
naszego sponsora strategicznego
– firm# Bruk–Bet – podkre"li%a
prezes klubu Danuta Witkowska.
Przedsezonowe transfery zawod-
ników to nieodzowny element
maj!cy miejsce w przerwie po-
mi#dzy rozgrywkami. W Bruk–
Becie co roku dokonywano zmian
personalnych w kadrze dru&yny
i co wa&ne, zdecydowana wi#k-
szo"' tych transferów by%a tra-
fiona. Kibice Bruk–Betu maj! na-
dziej#, &e podobnie b#dzie przed
rozpocz#ciem nadchodz!cego se-
zonu pierwszoligowego. – W naj-
bli"szych dniach rozpoczn% si#

ruchy w ró"nych kierunkach,
gdy" do wyst#pów w pierwszej
lidze trzeba si# dobrze przygoto-
wa$. Najpierw wspólnie z zarz%-
dem musimy jednak podsumowa$
ko'cz%cy si# sezon i dopiero wtedy
podejmiemy decyzj# o ewentual-
nych wzmocnieniach dru"yny.
Wiadomo, "e jakie& wzmocnienia
musz% by$, ale nie b#dzie rewo-
lucji. Nie po to bowiem wywal-
czyli&my awans do 1. ligi, by teraz
budowa$ zespó! ca!kiem od nowa.
Chcemy, by jak najwi#cej zawod-
ników, którzy wywalczyli awans
pozosta!o w naszym klubie, ale
nie ma co ukrywa$, "e chc%c my-
&le$ o utrzymaniu si# w pierwszej
lidze wzmocnienia b#d% konieczne
– podkre"li% trener Bruk–Betu
Marcin Ja%ocha.

PIOTR PIETRAS 

Przebuduj! obiekt,
planuj! transfery
WYDARZENIE. W Niecieczy ju! my"l# o I–ligowym sezonie

Mecze na stadionie w Niecieczy cz!sto ogl"da# komplet widzów. Z pewno$ci" nie inaczej b!dzie
w I lidze. FOT. TOMASZ PIETRAS

Okocimski Brzesko 
– Resovia 3–1 (3–0)

Palej –Szymonik, Policht, Cegli$ski,
Wawryka – Pyciak (58 Wojcieszy$ski), Dar-
mochwa% (67 Kozie%), Kostecki, Rupa – Gil (73
Krzak), Ogar (63 Skorupski).

Pietryka –Kozubek, Kusiak (46 Hajduk),
Bogacz, Siedlarz – Pi#tkowski (46 Bergier),
Minasjan (65 &anucha), Morawski, Turczyn
– Kantor, Zawi"lan.

Pocz!tek meczu nie zapowiada%
pó)niejszej dominacji gospo-
darzy w pierwszej po%owie.
Szybka wymiana pi%ek pomi#-
dzy Dariuszem Kantorem i Ra-
fa%em Zawi"lanem spowodowa-
%a, &e ten drugi znalaz% si# w do-
godnym po%o&eniu, ale jego
strza% wybroni% Jaros%aw Palej.
Jak si# mia%o okaza' by%a to
ostatnia tak dobra szansa Re-
sovii przed przerw!. 

Pierwsz! ods%on# w wyko-
naniu brzeszczan "mia%o mo&na
uzna' za najlepsz! w tym se-
zonie. Prowadzenie trzema
bramkami by%o najni&szym wy-
miarem kary dla bezradnych
rzeszowian. Ka&da akcja pach-
nia%a golem. Szczególnie ak-
tywny by% $ukasz Rupa, którego
dwa strza%y o centymetry mi-
ja%y celu. Oprócz niego o pi#k-
nego gola z 40 metrów móg%
si# pokusi' Mateusz Wawryka,
ale Marcin Pietryka w ostatniej
chwili zd!&y% zareagowa'.

Po zmianie stron Resovia
szybko zdoby%a gola, jednak
nie zmieni% on znacz!co biegu

wydarze( na boisku. Gospo-
darze ca%y czas kontrolowali
sytuacj# i zwyci#stwo, wci!&
utrzymuj!ce ich w grze o 1.
lig# by%o niezagro&one. 

PIOTR PIETRAS

Zdaniem trenerów

Krzysztof "#tocha,
Okocimski:
– Wiedzieli!my przed meczem
jak gro"nym zespo#em jest Reso-
via, dlatego od pocz$tku zagra-
li!my na 120 procent naszych
mo%liwo!ci. Nasza gra w pierw-
szej po#owie by#a niemal bez-
b#&dna, a go!cie byli d#ugimi mo-
mentami bezsilni. W tych warun-
kach, w tym upale jednak nie da
si& gra' na wysokich obrotach
przez 90 minut. Dlatego w dru-
giej po#owie zaprezentowali!my
si& troch& s#abiej, grali!my bar-
dziej zachowawczo. Nie pozwoli-
li!my jednak Resovii na rozwi-
ni&cie skrzyde# i pewnie dowie"-
li!my zwyci&stwo do ko(ca.

Miros$aw Hajdo, Resovia:
– Przed meczem mówili!my, %e
nie zabraknie nam woli walki, za-
anga%owania. Cz&!' zawodników
przesz#a jednak kompletnie obok
meczu, jakby ci pi#karze wszyst-
ko mieli w d….Ca#y sezon praco-
wali!my na wynik, tymczasem
niektórzy gracze pokazali, %e nie
doro!li mentalnie do gry w 2. li-
dze. Mog& tylko przeprosi' kibi-
ców za ten „wyst&p”. Cho' mu-
sz& pochwali' m#odych zawodni-
ków, którzy próbowali co! zmie-
ni' w drugiej po#owie, ale gospo-
darze na niewiele im pozwolili.

Pawe# Pyciak (przy pi#ce) by# jednym z bohaterów meczu
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Najlepsza
po$owa
w sezonie

1–0Daleki przerzut )uka-
sza Rupy z lewej stro-

ny na praw$ do Paw#a Pycia-
ka, który zaskakuj$cym strza-
#em z woleja w dalszy róg po-
kona# bramkarza Resovii.

2–0Pyciak uruchomi#
d#ugim podaniem

Tomasza Ogara. Napastnik
Okocimskiego po rajdzie
z pi#k$ wpad# w pole karne,
gdzie zosta# sfaulowany
przez )ukasza Morawskiego.
S&dzia ukara# rzeszowianina
czerwon$ kartk& i zarz$dzi#

rzut karny pewnie wykorzys-
tany przez Piotra Darmo-
chwa#a uderzeniem w !rodek
bramki.

3–0Damian Szymonik
zagra# prostopadle

do Pyciaka, który uciek#
obro(com i strza#em po zie-
mi pokona# Marcina Pietryk&.

3–1Stoj$cy bez opieki na 
5 metrze Sebastian

Hajduk spo%ytkowa# celnym
strza#em g#ow$ dobre do-
!rodkowanie z lewej strony
Mateusza Siedlarza.

Jak pad!y bramki

Sokó! Aleksandrów 
"ódzki – Bruk–Bet 
Nieciecza 1–2 (1–0)

Cios 82.

Chachu%a – Noga, S%y"cio, Turek (73 Karp),
Wo'niczak (67 Ja%ocha) –Kukie%a, Bia%ek, Obi, Bartos
– Iheneacho (60 Tarkowski), (wi)tos%awski.

Budka – Jacek, Czarny, Cios, Wójcik
– Sza%ega, Cygnar (60 Dzier!anowski), Prokop,
Kwiek (46 Kot) – Smó%ka (46 Szczoczarz), Rygu%a
(66 P. Fija%).

Bruk–Bet cho' ju& awansowa%
nie zamierza% w Aleksandrowie
$ódzkim odpu"ci' przeciwnikom.
Od pocz!tku wida' by%o, &e jedy-
nym celem podopiecznych Mar-
cina Ja%ochy jest zwyci#stwo i cel
zosta% zrealizowany, cho' do prze-
rwy gospodarze nieoczekiwanie
prowadzili po jednej z nielicznej
w ich wykonaniu akcji.

Stracona bramka wprowadzi%a
du&! nerwowo"' w szeregach
nowo upieczonego pierwszoli-
gowca i do przerwy niecieczanie
nie potrafili odrobi' strat.

Po zmianie stron Bruk–Bet
zagra% tak jak ju& na lidera
przysta%o: efektownie i efektyw-
nie. Najpierw dopiero co wpro-
wadzony $ukasz Szczoczarz
wyrówna%, a w 82 minucie de-
cyduj!cego gola zdoby% Jan
Cios. w ko(cówce lider móg%
jeszcze podwy&szy' rozmiary
zwyci#stwa, ale Szczoczarz
przegra% pojedynek z Micha%em
Chachu%a.

Gospodarze ograniczyli si#
w tym czasie tylko do strza%ów
z dystansu, ale Maciej Budka spi-
sywa% si# bez zarzutu. (PIET)

Pozosta$e wyniki i tabela
Wola$ski

48, Kiema 78, Duda 90.

Milkowski 62, Chrab#szcz 68, Gorza%a 85,
90 – Twardowski 31.

Juszkiewicz 48 karny, Wolan 90.

Mikulenas 42, Radzio 63, Sadowski 82.

    1.  Bruk–Bet                     33         69         21–6–655–20
   2.  Kolejarz                        33         60         17–9–751–33
   3.  Okocimski                   33         59         17–8–845–39
   4.  Resovia                         33         57       15–12–648–23
   5.  Start                               33         58         17–7–942–31
   6.  Wigry                             33         56        15–11–754–31
   7.  (wit                                 33         55       16–7–1055–46
   8.  Ruch                               33         53       14–11–851–35
   9.  Jeziorak                       33         48       12–12–934–27
 10   Pelikan                         33         45       12–9–1239–35
  11.  Olimpia                         33         42       13–3–1742–52
 12.  Stal                                  33         39      10–9–1441–48
 13.  OKS                                 33         39      10–9–1436–43
 14.  Jastrz)bie                   33         35        9–8–1642–50
 15.  Concordia                   33         34         8–9–1733–47
 16.  Sokó%                              33         34         9–7–1728–41
 17.  Przebój                         33         20        5–5–2334–67
 18.  Hetman                        33          16        4–4–2720–81

W ostatniej kolejce (9 czerw-
ca): !roda (wszystkie me-
cze godz. 17): Bruk–Bet – Con-
cordia, Kolejarz – Start, Przebój
– Stal, Olimpia – Okocimski, Re-
sovia – Wigry, Pelikan – Jastrz#-
bie, Ruch – Sokó%, *wit – OKS.
Pauzuje Jeziorak. Z drugiej gru-
py do 1. ligi awansowali ju"
Ruch Radz. i Górnik Polk. (ML)

Cho% awansowali, nie odpuszczaj!

Jak pad!y bramki

1–0Micha# Czarny sfaulowa# w polu karnym szar%uj$cego rywala.
„Jedenastk&” pewnym strza#em tu% przy s#upku wykorzysta#

Piotr *#y!cio.  

1–1Marcin Sza#&ga zagra# do stojacego na 16 metrze Lukasza Szczo-
czarza, a ten technicznym strza#em pokona# Micha#a Chachu#&.

1–2Bruk–Bet wykonywa# rzut wolny z oko#o 20 metrów. Artur Prokop
zagra# w do Jana Ciosa, który atomowym strza#em, tu% przy s#up-

ku nie da# bramkarzowi Soko#a %adnych szans na skuteczn$ interwencj&.


