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Sport

NiezawodnyKowalczyk
KOLEJARZSTRÓ!E–"KS"ÓD#
2:1 (1:1)
0:1P.Kaczmarek16,1:1Markowski18,2:1
Kowalczyk62karny
S$dziowa%:Micha%Zaj&c(Sosnowiec).
!ó%tekartki:Nitkiewicz,Ar%ukowicz,
Kowalczyk,Gry'lak–!ó%towski(61).
Widzów200.
Kolejarz: Forenc 6 –Gry!lak 6,Markowski
6, Szufryn 5,Wal"ciak (38Pietrzak 4)
–Nitkiewicz 5 (64Gajtkowski), Stefanik 5,
Ar#ukowicz 5, Giesa 6 (77Michalik),
Wola$ski 5 –Kowalczyk 6.
"KS:Wypar#o5 –Borsukow5, Brud 5
(79Gola$ski), Gieraga 5, %ó#towski 4
–K. Kaczmarek 5, Pawlak 5, Papikjan 4
(72 Sarafi$ski), Kubicki 5, P. Kaczmarek 6
–Wi"zik 5.

Spadkowiczowi z ekstraklasy
nie wiedzie si!w I lidze. Kole-
jarznieprzegra"natomiast jesz-
czenaw"asnymboisku.Fawory-
tamiwczorajszejpotyczki jawi-
li si!wi!c gospodarze.
Pocz#tek meczu zdawa" si!

potwierdza$ t! opini!. W 1 i 2
minpodo%rodkowaniachzpra-
wej strony Micha"a Gry&laka
przed szansami stawa" Janusz
Wola'ski, jednak po jego ude-

rzeniach pi"ka minimalnie mi-
ja"a bramk!. Tymczasem gola
zdobyli go%cie. Pawe"Kaczma-
rektakprecyzyjnieprzymierzy"
nadmuremzrzutuwolnegoz18
m,(efutbolówkawpad"adosiat-
ki.Nawyrównaniestró(aniepo-
trzebowalizaledwie120sekund.
Po wrzutce Grzegorza Ar"u-
kowicza skutecznie g"ówkowa"
KrzysztofMarkowski.
Wkrótce nad Stró(ami roz-

p!ta"a si! ulewa, która w zna-
cz#cymstopniuwp"yn!"anaja-
ko%$widowiska.Zboiskazacz!-
"o wia$ nud# i trwa"o to ju(
doko'ca pierwszej po"owy.
Znacznie ciekawiej zrobi"o

si! po przerwie. Ataki Koleja-
rza przynios"yefektwpostaci
gola zdobytego przez nieza-
wodnegoMaciejaKowalczyka
–zrzutukarnego, zarz#dzone-
go za sfaulowanie Adama
Giesy przez Micha"a )ó"tow-
skiego. Jak si!wkrótce mia"o
okaza$, dziesi#tewsezonie tra-
fienie snajperazagwarantowa-
"o jego dru(ynie zas"u(ony
komplet punktów.

(DW)

Aleksander zapewni!
trzy punktySandecji
SANDECJANOWYS(CZ
–OKOCIMSKIBRZESKO4:3 (1:2)
1:0Szeliga5,1:1Cegli)ski12,1:2Cisse23,
2:2Aleksander52,2:3Zaniewski71,3:3
Aleksander73,4:3Aleksander88.
S$dziowa%ArturCiecierski(Warszawa).
!ó%tekartki:Petran,Wilczy)ski–Wie-
czorekdwie,Jeriomenko,Zaniewski,
Wawryka,Baliga.Czerwonakartka:
Wieczorek(36).Widzów1500.
Sandecja:Cabaj 5 –Makuch5
(74Wilczy$ski), Petran 6, Szymura 5,Marcin
Kowalski 5 – Szczepa$ski 4 (46Aleksander
9), Mrozi$ski 6 (70&wi'tek), Mróz 6,
Burkhardt 5, Szeliga 5 –Wi(niewski 5.
Okocimski: Kozio#5 –Cegli$ski 6,Wawryka
5, Urba$ski 5,Wieczorek 0 –Pyciak 5
(87Paw#owicz), Baliga 5,)ytwyniuk 5,
Jeriomenko5 (79Darmochwa#),
Wojcieszy$ski 5 –Cisse 6 (55 Zaniewski).

Po przegranej 1:3 z Miedzi#
wLegnicytrenergospodarzyJa-
ros"awAraszkiewicz gruntow-
nie przemeblowa" sk"ad
Sandecji, desygnuj#c do jede-
nastkia(trzechm"odzie(owców,
na "awcesadzaj#cnatomiastMa-
teuszaKowalskiego,Wojciecha
Wilczy'skiego i Arkadiusza
Aleksandra. Ten ostatni przed
tygodniem przeszed" zabieg
artroskopiikolana,wydawa"osi!
wi!c, (e w%ród rezerwowych
znalaz" si!w charakterze stra-
szaka. Tymczasem„Aleks” po-
jawi"sienaboiskuwdrugiejpo-
"owieiurós"doranginiekwestio-
nowanegobohaterazawodów.
Arozpocz!"ysi!one wspo-

sóbdla gospodarzywymarzo-
ny. Ju( jedna zpierwszychak-
cji przynios"a im gola, zdoby-
tego przez Bartosza Szelig!,
który do pustej bramki skie-
rowa" pi"k! wy"o(on# mu
przez BartoszaWi%niewskie-
go. Gdy spodziewano si! dal-
szych atakówgospodarzy, tra-
fili go%cie. Za spraw# Rafa"a
Cegli'skiego. G"ow# pos"a"
do siatki futbolówk! odegra-
n# przez Idriss!Cisse. Ten(e
Cisse wp!dzi"wkonsternacj!
s#deckichkibiców, gdywkrót-
ce po podaniu Wojciecha
Wojcieszy'skiego stan#" oko
w oko z Marcinem Cabajem,
nie daj#c mu szans na w"a%ci-
w# reakcj!.
Od 36mingo%cie zmuszeni

zostali do przestawienia szy-
ków po tym, jak boisko przed-

wcze%nie za dwie (ó"te kartki
opu%ci"KonradWieczorek.
Losy meczu odmieni"

poprzerwiewspomnianyAlek-
sander.Dowyrównaniadopro-
wadzi" celnie g"ówkuj#c z 3 m
podo%rodkowaniuMarcinaMa-
kucha.Miejscowi takzapami!-
tali si!wobleganiubramki ry-
wali, (e rozlu&nili szyki obron-
ne. Skorzystali z tego ambitni
brzeszczanie, dzi!ki strza"owi
z 12 m *ukasza Zaniewskiego
ponownie wychodz#c na pro-
wadzenie.
Ostatnie fragmenty meczu

to ju( jednak benefis Aleksan-
dra. Najpierw uderzeniem
po ziemi z 12 m zaskoczy"
Kozio"a, a komplet punktów
zapewni" Sandecji ogrywaj#c
bramkarza Okocimskiego
i „wje(d(aj#c” z futbolówk#
doopuszczonejprzeze'bram-
ki. Zdobycie tego gola sta"o si!
okazj# do wykonania nieco
spó&nionej „ko"yski” dla uro-
dzonejprzedmiesi#cemcórecz-
ki dwukrotnego wicekróla
strzelców I ligi.
Kibice Sandecji opuszczali

stadionzmieszanymiuczucia-
mi. Radowali si! naturalnie ze
zwyci!stwaswychulubie'ców,
wyra(ali podziw dla walecz-
no%ci ich rywali, ale kr!cili no-
sami na prezentowany przez
gospodarzypoziomgry.Wci#(
pozostawia on bowiem wiele
do (yczenia.

DANIELWEIMER

„Pasy” szybko trafione
I LIGAPI!KARSKA.Cracovia przegra!awGrudzi"dzu, po raz pierwszyw tym
sezonie nie zdoby!a bramki. Doprowadz"cejw tabeli Floty traci ju# 10 punktów.

OLIMPIAGRUDZI(DZ
–CRACOVIA2:0 (2:0)
1:0Rogalski13,2:0Staniek16.
S$dziowa%:DawidBukowczan(!ywiec).
!ó%tekartki:Rogalski,Kryszak–Zejdler,
Kosanovi*,Marciniak,!ytko,D&browski.
Widzów:1500.
Olimpia: Wróbel 5 –Wo!niak 5, Staniek 6,
)ab"dzki 6, Pisarczuk 5 –Szczot 4, K#us 7,
Kryszak 7, Rogalski 7 (65 Fra$czak)
– Ruszkul 5 (74 Smoli$ski), Cie(li$ski 6
(87Gaw"cki).
Cracovia: Pilarz 7 –D'browski 4 (82Bu-
dzi$ski), %ytko 4, Kosanovi*4,Marciniak 5
– Zejdler 4 (46 Suworow5), Szeliga 5, Straus
3 –Bernhardt 4, Boljevi*4, Dudzic 3
(65 Steblecki).

W porównaniu z meczem
zWart#wPoznaniu (2:2)miej-
scewsk"adzieCracovii stracili
Krzysztof Nykiel, Bojan
Puzigaca i Marcin Budzi'ski.
Zast#pili ich Damian D#brow-
ski (pierwszywyst!podpierw-
szej minuty), Milos Kosanovi$
iwracaj#cypourazieVladimir
Boljevi$.Ponadtona„swoj#”po-
zycj!wróci"AdamMarciniak.
Olimpia zacz!"a cofni!ta

na swoj# po"ow!, czekaj#c
nab"#drozgrywaj#cejatakpo-
zycyjny Cracovii. Mimo to, to
gospodarze pierwsi zagrozili
rywalom: w 8 min po centrze
Macieja Rogalskiego z rzutu
wolnego i „g"ówce” Adama
Cie%li'skiegoKrzysztof Pilarz
z trudem si!gn#" uderzonej
przy s"upku pi"ki.
Po tej sytuacji miejscowi

zmienili taktyk! i zacz!li gra$
wysokim pressingiem,
zw"aszczaprzywznowieniach
przez Cracovi! gry od bram-
ki. Krakowianie nie mogli so-

bie z tym poradzi$ i efektem
tego by" gol na 1:0. Pomog"o
w tym te( nieodpowiedzialne
zachowanie Roka Strausa,
który bieg" z pi"k#wszerz bo-
iska przed swoim polem kar-
nym. Cie%li'ski bez du(ego
wysi"ku mu j# odebra" i uru-
chomi"Rogalskiego, który po-
kona" Pilarza strza"em z 10m
w kierunku dalszego rogu.
Po chwili Olimpia zada"a

drugi cios. Po ostrej wrzutce
Mariusza Kryszaka z rzutu
wolnegoMarcinStaniekpoko-
na" Pilarza strza"em g"ow#.
Bramkarzzd#(y"zareagowa$,
alemocnouderzonapi"kapoje-
go r!kachwpad"a do siatki.

Od tej chwili Olimpia po-
%wi!ci"a si! g"ównie obronie
prowadzenia, a próbuj#c# go-
ni$ wynik Cracovi! przed
przerw# sta$ by"o tylko
na strza" Edgara Bernhardta
z 20m.
Po zmianie stronAleksandr

Suworow rozrusza" nieco atak
„Pasów”, potrafi" utrzyma$ si!
przy pi"cew asy%cie rywali, ale
wi!kszychefektówjegogrynie
by"o.W58min jego strza" zwo-
lejaz7mnogamiobroni"Wróbel
iby"atowzasadziejedynabram-
kowasytuacjaCracoviiwIIpo"o-
wie. Chocia( krakowianie grali
lepiej,gro&niejby"opodbramk#
Pilarza, który w 64min wygra"

pojedynekzCie%li'skim,aw82
min obroni" strza" Roberta
Szczotazrzutukarnego,podyk-
towanegozafaulD#browskiego
naAdrianieFra'czaku.
„Pasy” trac# ju( do prowa-

dz#cej Floty +winouj%cie 10
„oczek”,z5wyjazdówprzywio-
z"y tylko 5 punktów. Po raz
pierwszywtymsezonienieuda-
"o imsi! trafi$dosiatki rywali.
Wczoraj klub poinformo-

wa", (e nowym dyrektorem
sportowym Cracovii zosta"
27-letni Tomasz Pasieczny. To
jedenz trzechPolaków,którzy
uko'czyli presti(owe studia
FIFAMaster.

MACIEJKMITA,Grudzi!dz

Cracovianiemask!adunaawans,atrenerStawowyniejestcudotwórc"

Zimna krew „Plastika”
TERMALICABRUK-BETNIECIECZA
–STOMILOLSZTYN1:0(0:0)
1:0Pawlusi)ski90+4karny.
S$dziowa%:TomaszKwiatkowski
(Warszawa).!ó%tekartki:Horvath,Lipecki
dwie–Glanowski,Suchocki.Czerwona
kartka:Lipecki(90+3).Widzów700.
TermalicaBruk-Bet:Nowak7–Pi'tek6
(57Nalepa),Czerwi$ski6,Pleva6,Pielorz6
–Pawlusi$ski7,Lipecki0,Horvath5,Ceglarz5,
Piotrowski6 (62Rybski)–Paw#owski5
(69Drozdowicz).
Stomil:Ptak8–Bucholc4,Baranowski5,
Koprucki4,G#owacki4–Suchocki5 (90+1
Stefanowicz),Glanowski5,Tunkiewicz4
(90+3D.Kun),Strzelec6–Jegli$ski6,Kalonas
5(69Ka!mierowski).

Niecieczanie wreszcie prze"a-
mali trwaj#c# od 5 maja seri!
meczówbezzwyci!stwanaw"a-
snymboisku izas"u(eniepoko-
nali beniaminka zOlsztyna.
Nazwyci!skiegogolagospo-

darze musieli czaka$ do ostat-
niej minuty meczu. Wtedy to
bardzoaktywnywtrakciespot-
kaniaDariuszPawlusi'skizim-
petemwpad"wpole karne, na-
tomiast Arkadiusz Koprucki
sfaulowa"napastnikaTermaliki

Bruk-Betu is!dziemuniepozo-
sta"o nic innego, jak wskaza$
na „wapno”. Pewnym wyko-
nawc# rzutu karnego by" sam
poszkodowany.
Zwyci!stwo nie przysz-

"o „S"onikom” "atwo. Mimo (e
w pierwszej ods"onie miejsco-
wi mieli wyra&n# przewag!
i wypracowali sobie kilka do-
skona"ych okazji do zdobycia
gola, to ani raz nie potrafili po-
kona$ znakomicie dysponowa-
nego bramkarza Stomilu. To-
masz Ptak by" bohaterem
pierwszej ods"ony, obroni" bo-
wiemm.in.strza"JanaPaw"ow-
skiegoz5morazdwakapitalne
uderzenia Pawlusi'skiego.
W drugiej ods"onie Stomil

zagra" nieco odwa(niej i mia"
nawet kilka okazji do zdobycia
bramki. Najbli(szy szcz!%cia
w 65 min by" Mindaugas
Kalonas,którytrafi"pi"k#wpo-
przeczk!.
W%ród niecieczan na list!

strzelcówmóg"wpisa$si!Emil
Drozdowicz, lecz w 80 min fa-
talnie przestrzeli".
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TABELA ILIGI

ZawiszaBydgoszcz–DolcanZ'bki 1:1 (0:0),
GKSTychy–Mied!Legnica 1:0 (0:0),
Bogdanka)"czna–WartaPozna$3:1 (1:0),
Flota&winouj(cie–GKS Katowice3:1 (0:1),
PoloniaBytom–ArkaGdynia0:1 (0:1).
1. Flota 8 24 13–1
2. Zawisza 8 20 20–2
3. TermalicaBruk-Bet 7 15 12–5
4. Cracovia 8 14 12–10
5. Kolejarz 8 13 13–10
6. Olimpia 8 13 12–9
7. Mied! 8 12 12–10
8. GKS Tychy 8 12 6–7
9. Sandecja 8 12 10–15
10. Bogdanka 8 11 11–12
11. Arka 7 10 6–4
12. Dolcan 8 10 11–12
13. Warta 8 9 12–14
14. GKS Katowice 8 5 8–13
15. )KS )ód! 8 5 8–16
Okocimski 8 5 8–16

17. Stomil 8 5 7–15
18. Polonia 8 2 3–13

Nie by!oniespodzianki

VISTAL"(CZPOLGDYNIA
–OLIMPIA/BESKIDNOWYS(CZ
33:24 (17:13)
Bramki:Kulwi$ska 10,Mateszku 6, Sul+ycka
4, Koniuszaniec 4, Andrzejewska 3, Zych 3,
Bia#ek 2, Krynic 1 –Mikhalewicz 5, P#achta 4,
Podryga#a 4, Szczecina 4, Panasiuk 3,
Gadzina 2, R'czka 1, Le(niak 1.

Rozpocz!"o si! sensacyjnie,
od prowadzenia 3:1 przyjezd-
nych w 5 min zawodów. Miej-

scowe szybko odrobi"y straty,
po czym przez d"u(szy czas
utrzymywa"a si! ich dwu-
golowa przewaga. Do szatni
zespo"y schodzi"y z cztero-
bramkow# zaliczk# Vistalu.
Po zmianie stron, w 40 min
s#deczanki po golu Joanny
Gadziny zmniejszy"y dystans
do dwóch trafie'. W ko'ców-
ce gór! wzi!"y rutyna i d"u(-
sza "awka rezerwowych ze-
spo"u gospody'. – Mimo po-
ra!ki, zadowolona jestem
z ambitnej postawy swych za-
wodniczek – powiedzia"a Lu-
cyna Zygmunt, trenerka
Olimpii/Beskidu.

(DW)

PI!KAR"CZNA.Wrozegra-
nymawansemmeczu3. kolejki
superligi kobiet, broni"ca tytu-
!umistrzy#Polski dru$yna
zGdyni wyra%niewygra!azbe-
niaminkiemzNowegoS"cza.

ArkadiuszAleksander
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