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Sport

DwagoleKowalczyka
KOLEJARZSTRÓ!E
–MIED"LEGNICA2:1 (2:O)
1:0Kowalczyk38,2:0Kowalczyk45+1,1:2
Grzegorzewski68karny.
S#dziowali:DawidBukowczan (!ywiec).
!ó$tekartki: Stefanik,Gajtkowski,
Zarychta,Niane–Zakrzewski. Widzów
400.
Kolejarz:Zarychta 6 –Cichy 6, Szufryn 6,
Markowski 6,Wal!ciak 5 (77Nitkiewicz)
–Wola"ski 6, Niane 5, Stefanik 6, Pietrzak 5
–Gajtkowski 5 (46Giesa 6), Kowalczyk 7 (70
Gry#lak).
Mied%: Szczepankiewicz 4 – Starosta 5,
Tan$yna 5,Wo#niczka 4, Zasada 4
–Szyma"ski 5 (83Hempel), Madejski 6,
%uszkiewicz 5, Kasperkiewicz 4
–Grzegorzewski 4 (69Aleksandre),
Zakrzewski 4 (60Retlewski).

Gospodarze narzucili rywa-
lom swój styl gry, od pocz!tku
osi!gaj!c przewag". W 9 i 13
min bramce Miedzi zagrozi#
duet Rafa# Pietrzak – Maciej
Kowalczyk, w 17 min szar$u-
j!cego Krzysztofa Gajtkow-
skiego uprzedzi# Dawid
Szczepankiewicz. Gajtkowski
przed szans! stan!#w29min,
ale tak d#ugo zwleka# z odda-

niem strza#u, $e pi#k" sprzed
nosa sprz!tn"li mu obro%cy
z Legnicy.
Ko%cowe fragmenty I po#o-

wy ju$ zdecydowanie nale$a-
#y do stró$an, a w#a&ciwie do
Kowalczyka,którydwukrotnie
trafia#do siatki przeciwników.
Najpierwz5mdope#ni# formal-
no&ci poprecyzyjnymdo&rod-
kowaniuWitoldaCichego, na-
st"pnie bezb#"dnie wykorzy-
sta# sytuacj" sam na sam, tra-
fiaj!c po ziemi z 12m.
Po zmianie stron przyjezd-

ni &mielej zaatakowali, co zna-
laz#o efekt w bramce zdoby-
tej przez Jakuba Grze-
gorzewskiego z rzutu karne-
go, zarz!dzonego za faul
Marcina Zarychty na rzeczo-
nym napastniku Miedzi. Ju$
do ko%ca spotkania miejsco-
wi stopowali zap"dy rywali,
od czasu do czasu wyprowa-
dzaj!c gro'ne kontry. W 80
min po jednej z nich Micha#
Gry'lak uruchomi#Pietrzaka,
ale jego uderzenie zneutrali-
zowa# Szczepankiewicz.

DANIELWEIMER

Proki!by" za szybki
dla obro#cówPuszczy

PUSZCZANIEPO&OMICE
–STALRZESZÓW1:4 (0:3)
0:1Proki'21,0:2Proki'37,0:3Proki'41,
1:3Cholewiak63,1:4Proki'74.
S#dziowa$DominikPasek(Lubin).!ó$te
kartki:St#pniowski,Janik,Cholewiak–
Lisa(czuk,D.J#dryas,Soleckidwie.Czer-
wonakartka:Solecki(69).Widzów650.
Puszcza: St!pniowski – Szymonik, Strózik,
Ksi!$yc, Tarasek –Cholewiak, Lizak
(46Mizia), Janik (78Ka&at), Nowak, Paul
(76Olszak) –Moskwik.
Stal:Wietecha–Kapu'ci"ski,Duda,Przyby-
szewski, Solecki –Florian (80Persona),
Lisa"czuk,Stachyra,Baran (46D.J!dryas),
Koczon (70Krzyszto") –Proki(.

Bohaterem meczu by# Serb
Andreja Proki(. W zadaniu
bardzo pomagali mu obro%cy,
którzykompletnie sobie znim
nie radzili. – By! on dla nich
za szybki – przyzna# trener
Puszczy DariuszWójtowicz.
Puszcza na przerw" scho-

dzi#a z baga$em 3 bramek
i szkoleniowiec i od razu rzuci#
do gry napastnika Marka
Mizi". Ofensywa gospodarzy
przybra#a na sil", ale cuda
w bramce wyczynia# Tomasz
Wietecha. Nadziej" w serca
niepo#omiczan wla# Mateusz
Cholewiak, pokonuj!c zbliska
golkipera, a odrobienie strat
sta#o si" realne po czerwonej
kartce Szymona Soleckiego.
Jedna kontra przyjezdnych
przekre&li#a te marzenia,
a znowuniepopisa#asi"defen-
sywa. Proki( cieszy# si"
z czwartego gola.
– Stal by!a dru"yn# od nas

konkretniejsz#, wykorzysta!a
wi$kszo%&sytuacji, jakiemia!a
– mówi Wójtowicz. – Nam za-
brak!o tej skuteczno%ci i fartu,
bo wynik móg! by& inny.
Przystraconychbramkach,po-
pe!nili%mykatastrofalneb!$dy.

MICHA!LIPKA

SIARKATARNOBRZEG
–GARBARNIAKRAKÓW1:1 (0:1)
0:1Bro%17,1:1Cichos57.
S#dziowa$JacekLis(Katowice).!ó$te
kartki:Jakubiec–Uwakwe.Widzów1000.
Siarka:K. Beszczy"ski –%uczakowski,
Jakubiec, Szpond, Jakubowski – Kuranty,
St!pie" –Pi)tkowski,Wolan (60Madeja),
Janiec (89Ozimek) – Cichos (77G!balski).
Garbarnia:Szwiec – Fedoruk, Pluta, Ry',
Byrski –Uwakwe–Chod#ko (90Rado),Metz
(58 Siedlarz), Bro# (90+2Nwachukwu),
Leszczak (90Piechówka) –Kalicki.

Krakowianie rozpocz"li mecz
w efektownym stylu: w 4 min
Tomasz Metz strzeli# w pop-
rzeczk", w 8 min Sebastian
Leszczak gro'nie uderzy#,
a w 17 minMetz trafi# do siat-
ki.Gospodarzeruszyli doodra-
biania strat, ale „g#ówka”Woj-
ciecha Jakubca w 23 min by#a
niecelna, a po kwadransie
Martin Szwiec obroni# strza#
Jaros#awa Pi!tkowskiego. Po
przerwiegraby#awyrównana,

obiedru$ynyd!$y#ydo zdoby-
cia gola. W 57 min Siarka do-
prowadzi#a doremisu. Idealne
podanie Pi!tkowskiego wyko-
rzysta# )ukasz Cichos (przy-
szed# kilka dni temu z Korony
Kielce), popisuj!c si"pi"knym
„szczupakiem”.Go&cie te$szu-
kali strzeleckich okazji, m.in.
Arkadiusz Ry& g#ówkowa#
nad poprzeczk".

(FIL)

RESOVIA–UNIATARNÓW4:1 (1:1)
1:0Cie'ko20, 1:1Popiela45karny, 2:1
Hajduk46karny, 3:1 Br)giel 75, 4:1
*wiechowski 81.
S#dziowa$ZbigniewZych(Lublin).!ó$te
kartki:Kozubek,Frankiewicz,Ogrodnik
–Witek,Pawlak,Popiela.Widzów1000.
Resovia:Pietryka–Kozubek,Baran,Domo",
S&aby–Ogrodnik,Nikanowycz,Frankiewicz(83
Juszkiewicz),Br)giel (86Buczy"ski)–Cie(ko
(78Krawczyk),Hajduk(61*wiechowski).
Unia: Libera –Witek, Pawlak, Kazik,W!g-
rzyn –Radli"ski (51 Drozdowicz), Popiela,
*l!zak (60 Sojda), Matras – Fa&owski (65
Wilk),Wróbel (81 Szczerba).

Mimoprzewagi rzeszowian lo-
sy meczu mog#y potoczy( si"
zupe#nie inaczej, gdy$wpierw-
szym kwadransie graj!cy
z kontry tarnowianie go&cie
wypracowali sobie dwie zna-
komite okazje do zdobycia go-
li, jednak ani Jakub Wróbel,
ani FabianFa#owski strzelaj!c
g#ow! z bliska nie potrafili po-
s#a( pi#ki do bramki. Uczyni#
to natomiast Tomasz Cie(ko,
któryna strzelaj!c na raty po-
kona# bramkarza Unii. Tu$
przed przerw! po fauli na )u-
kaszu Popieli s"dzia podykto-
wa# „11” dla Unii, któr! na go-
la zamieni# poszkodowany.
Drugapo#owarozpocz"#asi"

od bezmy&lnego faulu Kamila
PawlakanaSebastianieHajdu-
ku i tymrazemarbiterwskaza#
na „wapno”, a poszkodowany
wpisa# si" na list" strzelców.
Tarnowianiebardzobliscywy-
równania byli w 67 min, lecz
po idealnympodaniuS#awomi-
ra Matrasa strzelaj!cy „g#ów-
k!” z 3metrówKamilWilk nie
trafi# pi#k! do bramki. Srodze
zem&ci#o si" to na Unii w ko%-
cówcemeczu,gdyrzeszowianie
zdobyli kolejne dwa gole.

(PIET)

Winnychmeczach:MotorLublin–Pelikan
%owicz2:2,StalStalowaWola–Wis&aPu&awy
0:2,Pogo"Siedlce–ConcordiaElbl)g0:0,
*witNowyDwórMazowiecki–RadomiakRa-
dom1:4,Wis&aP&ock–ZniczPruszków0:0,Wi-
grySuwa&ki–OlimpiaElbl)g1:2.
1. Radomiak 2 6 5–1
Resovia 2 6 5–1
3. Stal Rz. 2 4 4–1
4. Pelikan 2 4 4–2
5. Wis&a Pu&awy 2 4 3–1
6. Olimpia 2 4 2–1
7. Znicz 2 4 1–0
8. Stal St. W. 2 3 1–2
9. Unia 2 3 3–5
10. Motor 2 2 3–3
11. Siarka 2 2 1–1
12. Garbarnia 2 1 1–2
Wigry 2 1 1-2
Wis&a P&ock 2 1 1–2

15. Concordia 2 1 0–1
Pogo" 2 1 0–1

17. *wit 2 0 1–5
18.Puszcza 2 0 1–6

(ML)

IILIGAPI!KARSKA.Pusz-
cza,któraby!arewelacj"po-
przednichrozgrywek,wtymse-
zonienaraziezawodzi ipo2ko-
lejkachzamykatabel#zzero-
wymdorobkiempunktowym
istraconymi6golami.Dobrze
w2.kolejceposz!oGarbarni,któ-
razremisowa!awTarnobrzegu.

S$deckaniespodzianka
I LIGAPI!KARSKA.Filip Burkhardt zdobywc! zwyci"skiego gola dla Sandecji

TERMALICABRUK–BETNIECIECZA
–SANDECJANOWYS+CZ0:1(0:0)
0:1Burkhardt55.
S#dziowa$MarcinSzrek(Kielce).!ó$tekar-
tki:Ceglarz(84)–Petran(28),Szczepa(ski
(45+2),MateuszKowalski(63),MarcinKo-
walski(79),Szeliga(90+3).Widzów1000.
TermalicaBruk–Bet:Nowak5 –Pi)tek 4,
Czerwi"ski 4, Nalepa 3, Sko&orzy"ski 4 (58
Kaczmarczyk) – Pawlusi"ski 5, Lipecki 4 (77
Ceglarz), Pleva 4, Horvath 3, Piotrowski 3
(63Biskup) – Sobczak 3.
Sandecja: Cabaj 6 –Makuch5,Mateusz
Kowalski 5, Szymura 5,MarcinKowalski 5
– Szczepa"ski 3 (64 Szeliga) – Petran 4,Mróz
4, Burkhardt 6,Wi'niewski 5 (90+2 Le'niak)
–Aleksander 4 (79P. Kosiorowski).

Zespó# Sandecji, który rozpo-
cz!# tegoroczne rozgrywki
od koszmarnej pora$ki 0:5
z bydgoskim Zawisz!, przyje-
cha# do Niecieczy niesamowi-
cie zmobilizowany.
Przyjezdni odpocz!tkume-

czu przej"li inicjatyw" i zep-
chn"li dru$yn" Termaliki
Bruk-Betu do g#"bokiej defen-
sywy. Miejscowi byli jednak
znakomicie zorganizowani
w obronie i w efekcie go&cie
wypracowali sobie tylko jed-
n! okazj" do zdobycia gola.
W11minArkadiuszAleksan-
der próbowa# zaskoczy(Seba-
stianaNowaka strza#emzza li-
nii polakarnego, pos#a# jednak
pi#k" tu$oboks#upka.Miejsco-
wi przetrzymali napór rywali
i sami próbowali potem prze-
j!( inicjatyw". W ich akcjach
ofensywnych sporo by#o jed-
nak niedok#adno&ci i w efek-
cie niemogli oni wypracowa(
sobie $adnej klarownej sytua-
cji bramkowej. – Nie realizo-
wali%myza!o"e' taktycznych
nakre%lonych przez trenera –

przyzna# napastnik „S#oni-
ków” Szymon Sobczak.
W#a&nieSobczakby#najbli$-

szywpisaniasi"na list"strzel-
ców, gdy w 39 min po prosto-
pad#ympodaniuDamianaPio-
trowskiegoznalaz#si"wdogod-
nejsytuacji.Strzelaj!c wdalszy
róg, nieznacznie si" pomyli#.
Drugaods#onaznówrozpo-

cz"#a si" od ataków przyjezd-
nych. Ju$ w 48 min bliski
szcz"&cia by#MarcinMakuch,
który z #atwo&ci! ogra# na po-
lu karnym Micha#a Nalep"
i mierz!c w dalszy róg, pos#a#
futbolówk" tu$ obok s#upka.
Kolejna akcja s!deczan przy-
nios#a im ju$ prowadzenie.
W &rodku pola akcj" zainicjo-

wa# Filip Burkhardt, który,
pod#ugimrajdzie, przedpolem
karnym niecieczan rozegra#
pi#k" zAleksandrem, po czym
zdecydowa# si" na piekielnie
mocny strza# z oko#o 20 me-
trów. Futbolówka tu$ pod po-
przeczk! wpad#a do bramki
Sebastiana Nowaka.
Po stracie gola niecieczanie

natychmiast ruszyli do ataku.
Ichakcjenadalprowadzoneby-
#yjednakwwolnymtempieinie-
wiele z nich wynika#o. Jedyn!
korzy&ci! dla gospodarzy by#y
rzuty ro$ne. Po jednym z nich,
w81min,obro%cySandecjiniez-
bytdok#adniewybilipi#k", tatra-
fi#a pod nogi Jakuba Czerwi%-
skiego,którystrzelaj!cnabram-

k" go&ci z 6 metrów, pos#a# pi#-
k"... na aut boczny.
Ostatni! okazj" do zmiany

wynikumia#w83minDalibior
Pleva. Pomocnik Termaliki
Bruk-Betuzdecydowa# si"wte-
dy na strza# z 18 metrów,
poktórymMarcinCabaj z tru-
dem odbi# pi#k" na rzut ro$ny.
Sandecja do ko%ca meczu

skutecznie si" ju$ broni#a i za-
inkasowa#abardzowa$ne trzy
punkty.–Wygrywaj#cwNiecie-
czy wstali%my z trumny
– stwierdzi# po spotkaniu cz#o-
nek sztabu szkoleniowego
Sandecji KordianWójs.

Wyniki
Innemecze2.kolejki:OlimpiaGrudzi)dz
–DolcanZ)bki 0:0&KS&ód% –StomilOl-
sztyn0:2(0:1)Suchocki 14,Ka#mierowski88,
ZawiszaBydgoszcz–GKSTychy0:0,Flota
*winouj,cie– PoloniaBytom2:0(1:0)
Kieruzel37,Udarevi(58 GKSKatowice
–WartaPozna(1:1 (0:0),Napiera&a60
– Magdziarz51; Cracovia– Arkaprze&o$ony
zewzgl!dunawyjazdzawodnikówCracovii
nameczereprezentacji.
1. Flota 2 6 3–0
2. Zawisza 2 4 5–0
3. Kolejarz 2 4 3–2
4. Dolcan 2 4 2–1
5. Arka 1 3 2–0
6. Stomil 2 3 3–2
Mied# 2 3 3–2
8. Okocimski 2 3 2–1
9. %KS 2 3 2–3
10. Sandecja 2 3 1–5
11. GKS Tychy 2 2 1–1
12. Katowice 2 1 2–3
13. Olimpia 2 1 0–1
14. Warta 2 1 1–3
15. Termalica 1 0 0–1
16. Polonia 1 0 0–2
17. Bogdanka 2 0 1–4
Cracovia – – –

PIOTRPIETRAS

Pi!karzezNiecieczy (pomara$czowestroje) przegrali zSandecj"
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Sensacja „Piwoszy”
BOGDANKA&-CZNA
–OKOCIMSKIBRZESKO1:2 (1:1)
1:0Ropiejko6, 1:1Wojcieszy(ski 36, 1:2
Ogar90+3.
S#dziowa$:WojciechKrzto((Olsztyn).!ó$-
tekartki:Wojcieszy(ski,Zaniewski,
Jeriomenko.Widzów500.
Bogdanka:Prusak–Kalkowski,Midzierski,
So&decki (59Mandrysz),Wojdyga–Oziemczuk
(85Toshikazu),Sza&achowski (55Zuber),
Nikitovi(,+ukowski–Ropiejko,Pesir.
Okocimski: Mieczkowski–Wieczorek,Jacek,
Urba"ski,Wawryka– Sza&!ga (73Pyciak),
Baliga,Darmochwa& (82Jeriomenko),Wojcie-
szy"ski,%ytwyniuk– Zaniewski (90+2Ogar).

– W naj%mielszych oczekiwa-
niach nie spodziewa!em si$
zwyci$stwa w ($cznej – pro-
mienia#pomeczu trener go&ci
Krzysztof )"tocha. Jego eufo-
ria by#auzasadniona. Po 14 la-
tach Okocimski ponownie za-
gra# na zapleczu ekstraklasy
i sprawi# niespodziank", wy-
grywaj!c na terenie bardzo
gro'nego rywala.
Pocz!tekspotkanianatonie

wskazywa#. Beniaminek gra#
boja'liwie i pope#nia#b#"dy.W6
min przyp#aci# to utrat! gola.

Nieporozumieniewjegodefen-
sywie wykorzysta# Maciej
Ropiejko. Znalaz# si"wsytua-
cji sam na sam z Dawidem
Mieczkowskim i bezproblemu
go pokona#. Strzelec bramki
sprawia# sporo k#opotu
brzeszczanom.W12minnoga-
mi jego gro'ny strza# obroni#
golkiper Okocimskiego. W 18
min Ropiejko trafi# w s#upek.
Cztery minuty pó'niej go&cie
zasygnalizowaliswoj!obecno&(
wofensywie.G#ówkowa#wpo-
przeczk" Wojciech Wojcie-
szy%ski. Topobudzi#oprzyjezd-
nych do lepszej gry. A ta przy-
nios#awyrównanie. W 36min
Marcin Sza#"ga przed#u$y#
doWojcieszy%skiego,którydo-
prowadzi# do remisu.
Poprzerwie „Piwosze” pre-

zentowali si" lepiej. W ko%-
cówce,wdrugiejminucie doli-
czonego czasu gry na boisku
pojawi# si" Tomasz Ogar. Mi-
nut" pó'niej, po wrzutce
)ytwyniuka, skierowa# pi#k"
do siatki, daj!c go&ciom zwy-
ci"stwo!

(ANMI)


