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Bruk–Bet Nieciecza 
– Wigry Suwa!ki 2–0 (1–0)

1–0 Smó!ka 27, 2–0 Smó!ka 69.

Baran – Kleinschmidt, Czarny, Jacek,
Wójcik – Fedoruk (63 Kot), Cygnar, Prokop,
Sza!"ga (75 Dzier#anowski) – Szczoczarz, Smó!-
ka.

Salik – Bajko, Rogozi$ski, %api$ski, Ma-
karewicz – Makuszewski, Danilczyk (75 Chu-
dzi$ski), Radzio (46 Zils), &wierzbi$ski, Sadowski
(63 Kowalski) – O!owniuk.

Dzi!ki temu zwyci!stwu i re-
misowi "witu w Rzeszowie
Bruk–Bet zosta# samodzielnym
liderem i w tej uprzywilejowa-
nej pozycji przywita wiosn!. 

Miejscowi mieli na pocz$tku
meczu kilka doskona#ych okazji

do strzelenia gola m.in. po strzale
Marcina Sza#!gi, jednak i go%cie
nie pozostawali d#u&ni. Bardzo
bliscy szcz!%cia w 22 i 23 i 26
min byli kolejno Daniel O#owniuk,
Rafa# Sadowski i Maciej Maku-
szewski. Wszystkie wymienione
strza#y w pi!knym stylu obroni#
bohater sobotniego meczu Nor-
bert Baran. Gra nieco uspokoi#a
si! od momentu, gdy zespó#
Bruk–Betu skontrowa# go%ci i wy-
szed# na prowadzenie. Jeszcze
przed przerw$, w 35 min, wynik
móg# podwy&szy' (ukasz Szczo-
czarz, jednak po jego precyzyj-
nym uderzeniu pi#k! zmierzaj$c$
w „okienko” jakim% cudem bram-
karz Wigier zdo#a# jeszcze wybi'
na rzut ro&ny.

Od pocz$tku drugiej ods#ony
przyjezdni ruszyli do zdecydo-
wanego ataku i dwukrotnie bar-
dzo powa&nie zagrozili bramce
Barana. Najpierw, w 47 min,
po do%rodkowaniu Makuszew-
skiego z rzutu wolnego strze-
laj$cy „g#ówk$” z 5 metrów Se-
bastian "wierzbi)ski trafi# pi#k$
w poprzeczk!. Chwil! pó*niej
Makuszewski popisa# si! kapi-
talnym strza#em z rzutu wol-
nego, jednak i tym razem Baran
by# na posterunku. Miejscowi
przetrwali napór rywali i skon-
trowali go%ci w 69 min zdoby-
waj$c drugiego gola. W ko)-
cówce dwukrotnie bliski pod-
wy&szenia wyniku by# jeszcze
Piotr Kot, jednak pi#ka po jego
uderzeniach w obu przypad-
kach poszybowa#a minimalnie
obok s#upka. Po raz kolejny ka-
pitaln$ interwencj$ popisa# si!
tak&e Baran, który w 88 min
w sobie tylko wiadomy sposób
sparowa# na poprzeczk! pie-
kielnie mocny strza# Maku-
szewskiego oddany z rzutu wol-
nego z 25 metrów.
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Zespó! z Niecieczy zim"
sp"dzi na fotelu lidera

Marcin Ja!ocha, Bruk–Bet:
– Wiedzia!em, "e zespó! Wigier
bardzo dobrze gra na wyjazdach,
dlatego przestrzega!em swoich
zawodników przed zbytni# pew-
no$ci# siebie. Do momentu strze-
lenia pierwszej bramki grali$my
bardzo dobrze, pó%niej ju" do
ko&ca pierwszej po!owy, nie
wiem dlaczego, ale oddali$my
inicjatyw' rywalom. Na pocz#tku
drugiej ods!ony mieli$my sporo
szcz'$cia, potem walka przenio-
s!a si' ju" do $rodkowej strefy bo-
iska i obie dru"yny stara!y si' na-
wzajem przechytrzy(. Nam uda!o
si' zdoby( drugiego gola i ju" do
ko&ca meczu mieli$my wszystko
pod kontrol#. W ko&cówce zrobi-
!o si' wprawdzie troch' nerwo-
wo, ale bardzo dobrze spisa! si'
nasz bramkarz, który obroni! dru-
"yn' przed strat# gola.

Zbigniew Kaczmarek,
Wigry:
– Bruk–Bet to zespó! bardzo
dobrze pouk!adany i do$wiadczo-
ny. Przede wszystkim te elemen-
ty zadecydowa!y o wygranej gos-
podarzy. Nasza gra tak"e mog!a
si' podoba(, grali$my dobrze
w ofensywie, niestety w bardzo
!atwy sposób dali$my si' skon-
trowa( w pierwszej po!owie
i w!a$nie ten moment mia!
ogromne znaczenie dla dalszego
przebiegu spotkania. W dalszej
cz'$ci pojedynku mieli$my jesz-
cze kilka sytuacji, po których
mogli$my wróci( do gry, "adnej
z nich jednak nie wykorzystali$-
my. Szukaj#c bramki wyrównuj#-
cej odkryli$my si' i w efekcie
stracili$my drugiego gola i szan-
s' osi#gni'cia w Niecieczy ko-
rzystnego rezultatu.

Jak pad!y bramki

1–0Po rzucie ro"nym wy-
konywanym przez

go$ci miejscowi wyprowadzili
kontr'. Fedoruk prostopad-
!ym podaniem uruchomi!
Szczoczarza, który b'd#c sam
na sam z Salikiem odegra!
jeszcze pi!k' do Smó!ki a ten
dope!ni! formalno$ci strzela-
j#c do pustej bramki.

2–0W!#czaj#cy si'
cz'sto do akcji ofen-

sywnych Bruk–Betu Kleinsch-
midt do$rodkowa! z prawej
strony, podanie g!ow# prze-
d!u"y! staj#cy na linii pola
karnego Cygnar, natomiast
niepilnowany Smó!ka, tak"e
„g!ówk#”, z kilku metrów po-
s!a! pi!k' do siatki tu" przy
s!upku.

Zdaniem trenerów

Pozosta!y mecz
i tabela

Z nienajlepszymi humorami na przerw"
zimow' udadz' si" pi!karze Olimpii Elbl'g.
W ostatnim czasie zespó! dopad!a istna
epidemia grypy, a na zwolnienia lekarskie
uda!o si" kilkunastu pi!karzy. To jednak
nie wzruszy!o dzia!aczy PZPN, bowiem ci
nie chcieli prze!o#y( 2 ostatnich meczów
dru#yny w tej rundzie, wi"c Wigry Suwa!ki
i OKS 1945 Olsztyn zainkasowa!y 3 punkty
za walkowery.
RESOVIA – "WIT NOWY DWÓR
MAZOWIECKI 1–1 (1–0), 
Kusiak 21 karny, – Gmitrzuk 46.

    1.  Bruk–Bet 19      40    12–4–3      37–14
   2.  &wit 19      38     11–5–3     35–23
   3.  Kolejarz 19      37     11–4–4       31–19
   4.  Resovia 19      34      9–7–3      34–14
   5.  Start 19      34   10–4–5      25–17
   6.  Okocimski 19      34   10–4–5      27–27
   7.  Ruch 19      33     9–6–4      33–22
   8.  Jeziorak 19      32      8–8–3      24–16
   9.  Wigry 19       31      8–7–4      27–15
 10.  OKS 19      24      6–6–7     26–29
  11.  Sokó! 19      23      6–5–8      16–22
 12.  Pelikan 19      22      5–7–7      22–22
 13.  Olimpia 19       16     5–1–13     29–44
 14.  Hetman 19       16     4–4–11     20–39
 15.  Przebój 19       15    4–3–12     23–38
 16.  Stal 19       14     3–5–11      19–33
 17.  Concordia 19       14     3–5–11      17–35
 18.  Jastrz"bie 19       12    3–3–13      25–41

W nast"pnej kolejce (6/7 marca 2010):
Okocimski – Pelikan, OKS – Bruk–Bet, Sokó!
– Kolejarz, Concordia – Przebój, Stal – Start,
Hetman – Resovia, Jastrz"bie – Jeziorak,
&wit – Olimpia, Wigry – Ruch.

(ML)

Kolejarz Stró#e – GKS 
Jastrz$bie 3–1 (2–0)

Copik 65 karny, 3–1 Florian 88

Kolejarz: Zarychta – Gry)lak, Ksi"#yc, Cichy,
Wa$czyk – Bergier, Lipecki, Je#ewski (69 Le*-
niak), Dr'g (72 Kozub) – %"tocha (81 Szymczyk),
M"#yk (58 Florian).

S!awik – Staniek, Wawrzyczek, Szwarga,
Gill – Kopacz (28 Mi!y), Copik, Kostecki, Majczuk
(73 Koby!ecki) – Swierzy$ski, Janeczek.

– Panie trenerze, niech si! pan
nie przejmuje. Je"li nie chc# pana
w Jastrz!biu, to zapraszam do
Stró$. Znajdziemy tutaj dla pana
jak#" posad! – dodawa# otuchy
szkoleniowcowi go%ci Jerzemu
Wyrobkowi senator Stanis#aw
Kogut, wiceprezes Kolejarza, kie-
dy w kierunku tego pierwszego
posypa#y si! wyzwiska ze strony
obecnej na meczu 14–osobowej
grupy kibiców zespo#u go%ci. S#o-
wa parlamentarzysty by#y marn$
pociech$ dla %wietnego w prze-
sz#o%ci reprezentacyjnego obro)-
cy, bowiem jego podopieczni po-
legli w b#otnej batalii z celuj$cym
w I lig! zespo#em z podgrybow-
skiej miejscowo%ci, nie prezen-
tuj$c przy tym niczego nadzwy-
czajnego.

Na tle "l$zaków gospodarze
zaprezentowali si!, szczególnie
w pierwszej po#owie, zupe#nie
przyzwoicie. Od pocz$tku narzu-
cili rywalom swój styl gry, szybciej
dostosowuj$c si! do grz$skiego
boiska. Na prowadzenie mogli
wyj%' ju& w 4 min, gdy po b#!dzie
Mateusza S#awika pi#k! przej$#
na siódmym metrze Mariusz M!-
&yk. By#y gracz Polonii Bytom
niedok#adnie podawa# jednak do
Sebastiana (!tochy i szans! diabli
wzi!li. W 9 min ten&e M!&yk
z 11 m trafi# wprost w bramkarza
rywali. Akcje miejscowych na-
bra#y rozmachu po dosy' przy-
padkowym, za to nadzwyczaj
efektownym golu Jakuba Wa)-
czyka. Efektem zwi!kszonej ak-
tywno%ci miejscowych by#o pod-
wy&szenie rezultatu. Przyjezdni
dopiero w 43 min ods#onili przy-
#bic!, ale strza# Tomasza "wie-
rzy)skiego z 16 m okaza# si! nie-
celny.

Po zmianie stron Kolejarz wy-
ra*nie spasowa#, w wyniku czego
przed szans$ stan$# Tomasz Co-
pik. Marcin Zarychta musia# si!
nagimnastykowa', by sparowa'
pi#k! po jego strzale z 18 m. Bram-
karz gospodarzy by# ju& bezsilny
wobec rzutu karnego wykony-
wanego wkrótce przez wspom-

nianego zawodnika. Ostatnie s#o-
wo nale&a#o wszak do ludzi tre-
nera Jaros#awa Araszkiewicza,
którzy za spraw$ Dawida Floriana
przypiecz!towali swe zas#u&one
zwyci!stwo. Przybra#oby ono efek-
towniejsze rozmiary, gdyby do-
godnych sytuacji nie zmarnowali
wcze%niej Sebastian (!tocha
i Krzysztof Lipecki. (DW)

Wa#czyk trafi! 
z 40 metrów!

Zdaniem
trenerów

Jaros!aw Araszkiewicz,
Kolejarz:
– Pierwsza po!owa w wykonaniu
moich podopiecznych by!a nie-
z!a, natomiast o drugiej lepiej nie
wspomina(. Strzelone gole roz-
lu%ni!y ch!opaków, czego efekty
by!y a" nadto widoczne. Inna
sprawa, "e b!otniste boisko
z pewno$ci# nie u!atwia!o nam
zadania. Ciesz' si' z trzech punk-
tów, ale gra Kolejarza wci#" po-
zostawia wiele do "yczenia.

Jerzy Wyrobek,
Jastrz"bie:
– Dominacja gospodarzy przed
przerw# ani przez moment nie
podlega!a dyskusji. Po zmianie
stron troch' $mielej ruszyli$my
do przodu, zdobyli$my nawet
bramk'. W sumie jednak najzu-
pe!niej zas!u"enie wygra! zespó!
lepszy.

Jak pad!y bramki

1–0Po ni to strzale, ni do-
$rodkowaniu Wa&-

czyka z 40 m pi!ka
wyl#dowa!a w okienku bramki
strze"onej przez kompletnie
zaskoczonego w tym momen-
cie S!awika.

2–0Adrian Bergier
wpad! w pole karne,

gdzie zosta! sfaulowany przez
Marcina Sta&ka. Z 11 m pewnie
uderzy! Lipecki.

2–1Wykonuj#cy rzut
wolny z 25 m Witold

Wawrzyczek trafi! futbolówk#
w r'k' stoj#cego w murze Jo-
nasza Je"ewskiego i s'dzia
wskaza! na „wapno”. Okazji na
kontaktowego gola nie zmar-
nowa! Copik.

3–1Indywidualn# akcj'
przeprowadzi! Dawid

Florian, wie&cz#c j# technicz-
nym strza!em, po którym
pi!ka tu" przy s!upku wpad!a
do siatki.

Przy pi!ce zdobywca trzeciego gola dla Kolejarza Dawid Florian

N O R B E R T  B A R A N . Bramkarz
Bruk–Betu by! niew"tpliwie bo-
haterem meczu w Niecieczy,
ratuj"c swój zespó! kilkoma ka-
pitalnymi paradami, w bezna-
dziejnych wydawa!oby si# sy-
tuacjach. 

Wida$ jest Pan w znakomi-
tej formie, wypada chyba %a!o-
wa$ %e by! to ju% ostatni mecz
w tym roku.

– Prawda jest taka, &e to
ca#a dru&yna zapracowa#a na
zwyci!stwo. Ze swojej strony
zrobi#em tylko to co do mnie
nale&a#o i nie czuj! si! boha-
terem spotkania. W kilku sy-
tuacjach rzeczywi%cie pod na-
sz$ bramk$ by#o bardzo gor$-
co, natomiast czy moje inter-
wencje by#y #adne? Mo&e rze-
czywi%cie takie by#y, ale naj-
wa&niejsze, &e by#y skuteczne.
Nie ma co jednak ukrywa', &e
zespó# Wigier bardzo wysoko
postawi# nam poprzeczk! i spo-
ro musieli%my si! napracowa',
by zdoby' trzy punkty. Wy-
grali%my jednak jak najbar-
dziej zas#u&enie. Co do mojej
formy to faktycznie jestem
ostatnio w dobrej dyspozycji
i szkoda, &e rozgrywki si! ju&
ko)cz$. Nie mia#bym nic prze-
ciwko temu, by zako)czy#y si!
podobnie jak w ekstraklasie
prawie w po#owie grudnia.
Z drugiej strony po bardzo wy-

czerpuj$cej rundzie nasz ze-
spó# potrzebuje troch! odpo-
czynku, na który czekali%my
ju& z ut!sknieniem.

Czy spodziewa! si# Pan, %e
zako&czycie pierwsz" cz#'$ se-
zonu na fotelu lidera?

– Wyst!pujemy w tym roku
jako beniaminek, dlatego nie
mieli%my w planie zaj!cia a&
tak dobrego miejsca. Przed
ostatnimi jesiennymi meczami
trener bardzo nas mobilizowa#,
by zako)czy' wyst!py w tym
roku z czwórk$ z przodu. Cho-
dzi#o tu o to, by nasz zespó#
mia# na koncie co najmniej 40
zdobytych punktów. Tyle w#a%-
nie mamy po wygranym spot-
kaniu z Wigrami, plan wyzna-
czony przez trenera zrealizo-
wali%my wi!c w stu procentach.

Jak ocenia Pan swoj" dys-
pozycj# w czasie ca!ej rundy je-
siennej? Czy by!a to najlepsza
runda w Pana dotychczasowej
karierze?

– Nie analizowa#em tego jesz-
cze tak dok#adnie, ale na pewno
w trakcie rundy jesiennej nie
pope#ni#em, &adnych ra&$cych
b#!dów. Mo&e z wyj$tkiem po-
jedynku w Stró&ach, w którym
w ko)cówce meczu s!dzia za-
gwizda# mi nieprawid#owe z#a-
panie pi#ki. Po rzucie wolnym
po%rednim stracili%my wtedy
gola i przegrali%my mecz. By#a
to jednak kontrowersyjna de-

cyzja arbitra, w której nie do
ko)ca by#em winny. W pozos-
ta#ych meczach spisywa#em si!
chyba dobrze i nie pope#nia#em
wi!kszych b#!dów. Wcze%niej,
gdy wyst!powa#em jeszcze
w trzecioligowym Naprzodzie
J!drzejów te& mia#em jedn$
bardzo udan$ rund! i w#a%nie
po niej trafi#em do Bruk–Betu.

Czy odczuwa Pan %e jest
coraz lepszym bramkarzem?

– Zdecydowanie tak. Od mo-
mentu gdy rozpocz$#em wyst!-
py w Bruk–Becie moja dyspo-
zycja jest coraz lepsza. Wynika
to g#ównie z tego, &e gramy
w coraz wy&szej lidze. W run-
dzie jesiennej wyst!puj$c na
boiskach drugoligowych nabra-
#em du&ej pewno%ci siebie.
Ogromna w tym zas#uga tak&e
trenera bramkarzy Mariusza
Mucharskiego, który przekaza#
mi i nauczy# wielu wa&nych ele-
mentów z bramkarskiego rze-
mios#a.

Co chcia!by Pan osi"gn"$
w przysz!o'ci jako bramkarz?

– Na razie nie wybiegam
my%lami a& tak daleko. Teraz
koncentruje si! przede wszyst-
kim na tym, by wywalczy'
z Bruk–Betem awans i w przy-
sz#ym roku zagra' w tej dru-
&ynie w pierwszej lidze. O in-
nych marzeniach pomy%l! gdy
osi$gn! ju& ten cel.

Rozmawia!PIOTR PIETRAS
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Pawe! Smó!ka (w %ó!tej koszulce) w meczu z Wigrami Suwa!ki
zdoby! dla swojej dru%yny obie bramki FOT. GRZEGORZ GOLEC

Czuj# si# coraz pewniej


