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Dariusz Wójtowicz,
Sandecja:
– Przed sezonem z rado!ci"
przyjmowaliby!my ka#dy
punkt przywieziony z boiska
rywala. Sytuacja tak si$ jed-
nak na nasz" korzy!% rozwin$-
&a, #e dzisiejszy remis wywo-
&a& u pi&karzy rozgoryczenie,
niedosyt oraz sportow" z&o!%.
Mam nadziej$, #e prze&o#y si$
ona na kolejne wyst$py moich
podopiecznych. To by& prze-
cie# jeden ze s&abszych na-
szych rywali, chocia# nie
mog$ powiedzie%, #eby zupe&-
nie nam nie zagra#a&. Prze-
ciwnie, przy stanie 1–0, gdy
odkryli!my si$, dwukrotnie
móg& nas skarci%. Ale gene-
ralnie powinni!my byli to
spotkanie wygra%. U kilku za-
wodników da si$ zauwa#y% pe-
wien kryzys, skutkuj"cy indo-
lencj" strzeleck". Ch&opaków
pochwali% natomiast musz$
za to, #e ambitnie i z po!wi$-

ceniem gonili i dogonili wynik.
'wietna postawa Sandecji
w dotychczasowych meczach
powoduje, #e przeciwnicy do
spotka( z nami podchodz" te-
raz zupe&nie inaczej. Rozsta-
wiaj" g$ste zasieki, przez któ-
re nie&atwo jest si$ przedrze%.
Obawiam si$, #e podobn" tak-
tyk$ przyjmie w !rod$ Stal
Stalowa Wola. B$dziemy mu-
sieli sobie jako! z tym pora-
dzi%.

Dariusz Kubicki,
Dolcan:
– Zagrali!my dzisiaj dobry
mecz, dyktuj"c Sandecji twar-
de warunki. Z silniejszymi
przeciwnikami radzimy sobie
lepiej ni# z teoretycznie mniej
gro)nymi. S"deczanie po-
twierdzili swoje ekstraklaso-
we aspiracje. Mieli bardzo
dobre momenty, ale remis
uwa#am za sprawiedliwy.

(DW)

Zdaniem trenerów

Sternik w!ciek"y, ale
dobrej my!li

Sternik Sandecji Andrzej Da-
nek nie pofatygowa! si" tym ra-
zem na mecz swojej dru#yny.
Otrzymywa! jednak od swych
ludzi bie#$ce meldunki ze sta-
dionu w Z$bkach. Po zawodach
nie by! zachwycony po!owicz-
nym zyskiem s$deczan.

– Na razie jestem w!ciek"y,
ale pewnie szybko mi to przejdzie
– mówi! Danek. – Liczy"em na
trzy punkty, mam wi#c prawo
czu$ si# troch# rozczarowany.
Inna sprawa, %e w zwyci#stwo
zacz&"em w&tpi$ ju% po zapozna-
niu si# z wyj!ciowym sk"adem.
Zdziwi"y mnie te% zmiany doko-
nane w przerwie zawodów, po
których nawet w remis przesta"em
wierzy$. Zestawienie dru%yny to
jednak sprawa trenera, a w jego
decyzje absolutnie nie chc# inge-
rowa$. Na szcz#!cie ch"opcy zdo-
"ali si# zmobilizowa$ i uratowali
to „oczko”. A to oznacza, %e wci&%
walczymy o ekstraklas#. Przed
nami dwa mecze w Nowym S&czu.
Jestem dobrej my!li.

Kapitana cieszy
tylko udana pogo#

W nienajlepszym nastroju
znajdowa! si" po meczu kapitan
Sandecji Jano Frohlich. S!owak
podkre%la!, #e wraz z kolegami
winien by! si"gn$& po zwyci"-
stwo.

– Wiedzieli!my, %e przeciwnik
postawi na tward&, bezkompro-
misow& walk#. I my t# walk#
podj#li!my. Tyle tylko, %e mecz
nam si# wybitnie nie u"o%y". Szyb-

ko stracili!my frajerskiego gola
i pó'niej, w"a!ciwie do ko(ca,
gonili!my wynik. Cieszy mnie
tylko to, %e ta pogo( okaza"a si#
skuteczna. Innych powodów do
rado!ci nie widz#. Nigdy nie za-
dowala"em si# po"owicznym zy-
skiem. Lubi# si#ga$ po pe"n&
pul#. W tygodniu musimy poroz-
mawia$ mi#dzy sob& w szatni,
zmobilizowa$ si# przed czekaj&-
cymi nas jeszcze meczami. Póki
istnieje szansa na ekstraklas#,
nie mo%na z niej rezygnowa$.

Daremna wyprawa
kibiców

Na mecz do Z$bek uda!o si"
dwoma autokarami 120 kibiców
z Nowego S$cza. W Warszawie
do!$czy!a do nich 80–osobowa gru-
pa zaprzyja'nionych z nimi fanów
tamtejszej Polonii. Nie wszyscy
jednak obejrzeli spotkanie.

– Pecha mieli!my ju% w stolicy,
tkwi&c w korkach i trafiaj&c na
czerwone !wiat"a – opowiada je-
den z cz!onków Stowarzyszenia
Kibiców Sandecji. – Na stadion
dotarli!my wi#c z prawie pó"go-
dzinnym opó'nieniem. Zasadni-
cze k"opoty pojawi"y si# przy wej-
!ciu. Porz&dkowi wpu!cili na te-
ren obiektu tylko 40 osób. Pozos-
ta"ym, w!ród nich wszystkim war-
szawiakom, zarzucono brak kart
stadionowych. Nikt nas nie bada"
na alkomacie. Wydaje mi si#, %e
gospodarze okazali si# nadgorliwi.
Zachowywali!my si# spokojnie,
nie stwarzali!my %adnego zagro-
%enia dla porz&dku. )al mi kole-
gów, bowiem na darmo pokony-
wali kilkaset kilometrów. (DW)

Prezes Sandecji
zdziwiony sk"adem

Tre!ci"ski 37, Czpak 42, #yt-
wyniuk 45 – Bili"ski 68, 90.

Ka$-
mierowski 25 – Stawowy 27, Nitkiewicz
45, 47.

Madejski 47, Wola"ski 88 – Pe-
tasz 23, Hrymowicz 51. 

Cie!li"ski 5. 
%muda

54 samob., Ho&ota 67. 
Danch 40 sa-

mob. – Bonin 10. 
Grzelak

79. 

   1.  Widzew             28              62         18–8–2       45–12

  2.  Zabrze                28              49          14–7–7      35–23
  3.  Sandecja          28              49          14–7–7      45–30
  4.  #KS                      28              46          13–7–8      44–38
  5.  Pogo"                28              45          12–9–7      39–26
  6.  GKS                     28              43        11–10–7       41–30
  7.  KSZO                   28              37        11–7–10      27–36
  8.  Warta                 28              39         11–6–11      42–34
  9.  Dolcan               28              36         9–9–10      33–36
10.  Flota                   28              36         9–9–10       27–29
 11.  GKP                     28              36         9–9–10      25–28
12.  Kluczbork        28              35          9–8–11       31–32
13.  Wis&a                  28              34       8–10–10      35–38
14.  #'czna               28              32         8–8–12      30–42
15.  Podbeskidzie28              32        7–11–10      38–38
16.  Znicz                   28              29         8–5–15       24–41
17.  Motor                 28              20         4–8–16      24–52
18.  Stal                      28               19       3–10–15       27–47

(ML)

Tabela I ligi

II liga:
Kolejarz Stró!e – Ruch
Wysokie Mazowieckie
0–0

m R m %
kartki: ( mka.
C : 9

: Go&'biewski – Gry$lak, Ksi'(yc, Cichy,
Wal'ciak – Skrzypek, Le!niak (34 Michalski),
Lipecki, Je(ewski – Piosik (70 Socha), M'(yk
(62 S&odowy).
Ruch: Rakowiecki – Ko&&)taj, Zitka, Czarnecki
(69 O!wi'cimka), Gali"ski – Trzaskalski, Strózik,
%aglewski (69 Jegli"ski), Ko&odziejczyk –
#ukasik, #ukaszewski (46 Twardowski).

Gospodarze przyst$pili do me-
czu z mocnym postanowieniem
wzi"cia odwetu za niezas!u#on$
w ich mniemaniu pora#k"
z Bruk–Betem. Ich sprzymie-
rze(cem nie okaza!a si" aura.
Padaj$cy przez ca!$ noc deszcz
sprawi!, #e po murawie w Stró-
#ach trudno by!o biega&, a fine-
zyjne rozgrywanie pi!ki pozos-
tawa!o w sferze marze(.

Niezra#eni t$ niedogodno%ci$
gracze Kolejarza zaatakowali
z animuszem. Go%cie nie pozos-
tawali im d!u#ni, w zwi$zku
z czym w pierwszych fragmen-
tach spotkania kibice byli %wiad-
kami wymiany ciosów. W 2 min
po uderzeniu z rzutu wolnego
Tomasza Ksi"#yca pi!ka trafi!a
w mur obro(ców Ruchu. 120
sek. pó'niej z zamieszania na
przedpolu Kamila Go!"biewskie-
go nie potrafi! skorzysta& Eu-
geniusz Ko!odziejczyk, którego
strza! sparowa! golkiper stró#an.
W 8 min k$%liwe uderzenie
Krzysztofa Piosika na raty broni!
Rafa! Rakowiecki. W miar" up!y-
wu czasu zaczyna!a zaznacza&
si" coraz wyra'niejsza przewa-
ga miejscowych. Przed szansami
na otwarcie wyniku stawali ko-
lejno Krzysztof Lipecki w 15,
Piosik w 16 (z 5 m pos!a! futbo-
lówk" nad poprzeczk$), Je#ew-
ski w 18, M"#yk w 21 (z dystansu
przymierzy! w s!upek) oraz
Skrzypek w 28 min. Chwil" pó'-
niej za drug$ #ó!t$ kartk" z bo-
iska relegowany zosta! Dariusz
Wal"ciak. Wydawa!o si", #e stra-
ta zawodnika powstrzyma impet
Kolejarza. Sta!o si" inaczej. Pod-
opieczni Jaros!awa Araszkiewi-

cza nie pozwolili wydrze& sobie
inicjatywy, nadal szukaj$c spo-
sobu na zdobycie gola. W 36
min Witold Cichy hukn$! z 25 m
tu# nad poprzeczk$, a w 39 min
Ksi"#yc raz jeszcze z rzutu wol-
nego uderzy! w mur przeciwni-
ków. Przyjezdni odgry'li si" tu#
przed przerw$. Z ustawianej
pi!ki mocno, ale nie do%& precy-
zyjnie by pokona& Go!"biew-
skiego strzela! Pawe! )ukasik.

Pierwszym akcentem drugiej
po!owy by!o ostre potraktowanie
Piosika przez jednego z graczy
go%ci, za co arbiter nie ukara!
winowajcy nawet #ó!tym karto-
nikiem. W 53 min w dogodnej
sytuacji znalaz! si" Twardowski,
nie trafi! jednak mi"dzy s!upki.
W 56 min po ni to strzale, ni
do%rodkowaniu Przemys!awa
Michalskiego pi!ka otar!a si"
o poprzeczk" i opu%ci!a boisko,
a w 60 min Krzysztof Lipecki
przegra! pojedynek z bramka-
rzem Ruchu. Pó'niej, przez nie-
mal kwadrans na boisku nie
dzia!o si" nic porywaj$cego.
Obustronn$ niemoc usi!owa!
przerwa& w 74 min Ksi"#yc.
Obro(ca Kolejarza przeprowa-
dzi! indywidualn$, zako(czon$
celnym uderzeniem akcj", lecz
na miejscu znalaz! si" Rako-

wiecki. W 78 min wprowadzony
niedawno do gry Bart!omiej So-
cha zaskakuj$co !atwo poradzi!
sobie z Paw!em Gali(skim, lecz
zbyt daleko wypu%ci! sobie pi!k"
i golkiper przyjezdnych zd$#y!
wygarn$& mu j$ spod nóg. W od-
powiedzi silnie, cho& bez powo-
dzenia, z dystansu strzela! )u-
kasik. Na pi"& minut przed ko(-
cem oskrzydlaj$cy atak stró#an
mocnym do%rodkowaniem
zwie(czy! Dawid Skrzypek, ale
tocz$cej si" wzd!u# linii bram-
kowej pi!ki nie si"gn$! Mateusz
S!odowy. W 89 min z dalekiej
podró#y powrócili z kolei gos-
podarze. Oko w oko z Go!"biew-

skim stan$! nagle Micha! Twar-
dowski, ale najwyra'niej prze-
straszy! si" mo#liwo%ci zapew-
nienia swej dru#ynie zwyci"-
stwa, bowiem uderzy! nad po-
przeczk$. Minut" pó'niej wy-
bornej okazji nie wykorzysta!
dla odmiany S!odowy.

*adnej z dru#yn nie uda!o
si" wi"c trafi& do siatki prze-
ciwnika i sko(czy!o si" na nie-
zadowalaj$cym gospodarzy po-
dziale punktów. Gdyby jednak
zawodnicy wykazali si" przy-
zwoit$ cho&by skuteczno%ci$,
wynik móg!by przywo!ywa& sko-
jarzenie z hokejem na lodzie.

(DW)

Festiwal zmarnowanych
okazji gospodarzy

Zdaniem trenerów

Jaros"aw Araszkiewicz, Kolejarz:
– Jestem zbudowany postaw" ch&opaków, pokazali charakter. Przez
godzin$ grali w dziesi"tk$, mimo to dominowali na boisku. Na temat
zmarnowanych okazji nie chce mi si$ nawet mówi%. Je!li meczu nie da
si$ wygra%, trzeba go przynajmniej zremisowa%. Strata dwóch punk-
tów nie eliminuje nas z walki o I lig$. Gramy dalej.

Miroslav Copjak, Ruch:
– Kolejarz to bardzo dobry, zaawansowany technicznie zespó&, który
nie ma czego szuka% w II lidze. Brak&o mu dzisiaj spokoju w wyka(cza-
niu akcji. Moi ch&opcy zagrali znakomicie w defensywie, a po kontrata-
kach mieli!my trzy „setki”. Z remisu jestem zadowolony – gdybym po-
wiedzia& inaczej, by&bym wariatem. (DW)
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O pi!k" walcz# pi!karz Kolejarza Micha! Gry$lak (z lewej) i zawodnik Ruchu Pawe! %ukasik

Jeziorak I"awa
– Bruk–Bet Nieciecza
0–1 (0–1)

0–1 Szczoczarz 35.
J % :

m
J : Staniszewski – Zakierski, Czupryna,
Kowalski, Kressin – Rybkiewicz, Dymowski (81
Kuci"ski), Sedlewski, Radzi"ski (46 Tomczyk)
– Soboci"ski, Figurski (58 Klimek).

: Budka – Zontek, Czarny, Cios, Wójcik
– Kot, Prokop, Cygnar (62 Metz), Kwiek (85
Smó&ka) – Szczoczarz (60 Sza&'ga), Trafarski
(73 Dzier(anowski).

Zespó! z Niecieczy po dwóch
bardzo wa#nych zwyci"stwach
na w!asnym boisku ze +witem
Nowy Dwór Mazowiecki i Ko-
lejarzem Stró#e wyjecha! do
I!awy maj$c apetyt na kolejne
trzy punkty. Pocz$tek spotka-
nia przypomina! pi!karskie
szachy, oba zespo!y stara!y
si" bowiem tak gra&, by nie
straci& gola. Pierwsi gro'n$

sytuacj" pod bramk$ Bruk–
Betu stworzyli gospodarze.
W 12 min po uderzeniu z rzutu
wolnego Remigiusza Soboci(-
skiego kapitaln$ interwencj$
popisa! si" jednak Maciej Bud-
ka wybijaj$c pi!k" na rzut ro#-
ny. Niecieczanie po raz pierw-
szy gro'niej zaatakowali do-
piero w 33 min gdy Artur Pro-
kop próbowa! zaskoczy& bram-
karza Jezioraka strza!em
z dystansu, Tomasz Staniszew-
ski by! jednak na posterunku.
Chwil" pó'niej, po odbiorze
pi!ki w %rodku pola, go%cie wy-
prowadzili swoj$ firmow$ ak-
cj", &wiczon$ cz"sto w czasie
treningów, po której )ukasz
Szczoczarz zdoby! gola. 

W drugiej po!owie nie ma-
j$cy nic do stracenia i!awianie
rzucili si" do ataku, w #aden
sposób nie mogli sobie jednak
poradzi& z doskonale zorga-
nizowan$ defensyw$ Bruk–
Betu. Do ciekawej sytuacji do-

sz!o w 70 min, gdy po do%rod-
kowaniu ze skrzyd!a Soboci(-
ski r"k$ umie%ci! pi!k"
w bramce go%ci. S"dzia po-
cz$tkowo uzna! gola pokazuj$c
na %rodek boiska, jednak po
kilkudziesi"ciu sekundach, po
konsultacji ze swoim asysten-
tem, wycofa! si" ze swojej de-
cyzji i nakaza! wznowi& gr"
od rzutu wolnego. Okazj" na
podwy#szenie wyniku mieli
tak#e go%cie, lecz w 66 min
Piotr Trafarski b"d$c sam na
sam ze Staniszewskim trafi!
pi!k$ w le#$cego ju# na mura-
wie bramkarza Jezioraka.

– W drugiej po"owie, mimo,
%e i"awianie ca"y czas d&%yli
do zmiany niekorzystnego dla
nich wyniku, my mieli!my
znacznie wi#cej okazji do strze-
lenia kolejnych bramek. W na-
szych akcjach ofensywnych
brakowa"o jednak ostatniego
padania, które mog"oby otwo-
rzy$ nam drog# do bramki.

Mimo wszystko jestem bardzo
zadowolony z postawy swojej
dru%yny, która z meczu na
mecz gra coraz lepiej – pod-
sumowa! wyst"p go%ci w I!awie
trener Marcin Ja!ocha.

Bruk–Bet Nieciecza dzi"ki
temu zwyci"stwu powi"kszy!
swoj$ przewag" nad 3 w tabeli
Kolejarzem do 5 punktów.
Awans coraz bli#szy. (PIET)

Cofni$ta decyzja s$dziego

Jak pad!a
bramka

0–1Kwiek z lewej strony
do!rodkowa& pi&k$ na

pole karne, Trafarski !ci"gn"&
na siebie dwóch rywali na bli#-
szy s&upek, natomiast zamyka-
j"cy akcj$ z prawej strony
Szczoczarz strzelaj"c z o!miu
metrów bez problemu skiero-
wa& futbolówk$ do siatki.


