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Przebój Wolbrom 
– OKS 1945 Olsztyn 
1–2 (0–1)

0–1 Mi!kowski 40, 0–2 Mi!kowski 61, 
1–2 Duda 80.

Palczewski – Duda, Kiczy"ski, Trzmie-
lewski, Wdowik (78 #mudka) – Kuta (78 Siedlarz),
Kowalski (76 Banaszkiewicz), Guja, Derejczyk
(73 Chrzanowski) – Rak, Jarosz.

Iwanowski – Koprucki, Aziewicz,
Bucholi, Spycha!a – Stefanowicz, G!owacki,
Suchocki, Szostek – G!owicki (85 Podhorodecki),
Mi!kowski (88 Jaro").

W Suwa!kach Przebój pogr"#y!
by!y gracz Polonii Warszawa
Mikulenas, w minion" sobot$
dwa gole na wag$ zwyci$stwa
zdoby! dla OKS Olsztyn Mi!-
kowski. Bilans Przeboju to zero
punktów i sze%& straconych
bramek. – Paradoksalnie to
w Suwa!kach stworzyli"my
wi#cej sytuacji ni$ w meczu
z Olsztynem. Wiem, $e dla ki-
biców najwa$niejsze s% wyniki
i po dwóch wiosennych me-
czach mamy zerowy dorobek,
ale mimo to uwa$am, $e b#dzie
lepiej – mówi! po meczu trener
Przeboju Robert Or!owski.
Przebój tradycyjnie walczy!,
stara! si$, ale zimowe os!abie-
nia zespo!u wp!yn$!y znacz"co
na jako%& gry ma!opolskiego
drugoligowca. W #adnym razie
nie mo#na m!odym pi!karzom
odmówi& ambicji i woli walki,
ale ten zespó! uczy si$ gry
w drugiej lidze, gdzie niemal
ka#da dru#yna ma w sk!adzie
by!ych ligowców i graczy, na
których opiera si$ gra. – Nie
mog!em skorzysta& z kontuz-
jowanego Ros!onia, a Siedlarz
z Banaszkiewiczem zagrali
z kontuzjami na w!asn% pro"b#
– zaznaczy! Or!owski. Pierwsze
pó! godziny w wykonaniu Prze-
boju by!o obiecuj"ce, ale gos-
podarzom nie uda!o si$ wypra-
cowa& bramkowej sytuacji.
Ostatni kwadrans to lekka do-
minacja go%ci, którzy udoku-
mentowali j" bramk".

Po przerwie gospodarze sta-
rali si$, dobr" okazj$ mia! w ka-
pitan Przeboju Rak, ale w 61
minucie sta!o si$ jasne, #e miej-
scowi mog" walczy& jedynie
o punkt gdy Mi!kowski zdoby!
drugiego gola. I Przebój walczy!
z ca!ych si! aby zdoby& cho&by
punkt niesiony dopingiem swo-
ich kibiców. W 80 minucie Duda
zdoby! kontaktowa bramk$
i przewaga miejscowych jeszcze
bardziej wzros!a. Niestety wynik
ju# si$ nie zmieni! i pozostaje
mie& nadziej$, #e kwiecie' b$-
dzie lepszym miesi"cem dla
Przeboju ni# marzec

– Stracili"my przypadkowe
bramki, natomiast sami nie
mieli"my tylu szans aby roz-
strzygn%& ten mecz na swoj%
korzy"&. Szkoda, bo rywal by!
w naszym zasi#gu, a punkty
s% nam niezwykle potrzebne.
Idziemy jednak do przodu i wie-
rz#, $e w kolejnych meczach
b#dzie lepiej. Widz# ogromne
zaanga$owanie i wol# walki
swoich zawodników i to napa-
wa mnie optymizmem. – po-
wiedzia! po meczu Robert Or-
!owski

(PAN)

!li panowie M.

Jak pad!y bramki

0–1 OKS wznowi! gr"
wrzutem z autu,

pi!ka po centrze z prawej
strony trafi!a pod nogi Mi!-
kowskiego, który uderzy! nie
do obrony

0–2 Bohater meczu Mi!-
kowski odda! #liczny

strza! z ponad 20 metrów.
Równo ze strza!em gwizdn$!
s"dzia, bowiem w tym samym
czasie faulowany by! inny
gracz OKS. S"dzia uzna! gola.

1–2Duda po rajdzie praw$
stron$ uderzy! z k$ta

w d!ugi róg i pi!ka odbiwszy
si" od s!upka wpad!a do
bramki.

Jeziorak I!awa
– Okocimski Brzesko 
2–0 (1–0)

1–0 Soboci"ski 17, 2–0 Sedlewski 53.
S$dziowa! Marcin Szrek (Kielce). #ó!te kartki:
Soboci"ski, Rybkiewicz, Rze%nikiewicz, Fi-
gurski – Czerwi"ski, Szymonik, Rupa. Wi-
dzów 800.

Staniszewski – Kowalski, Zakierski,
Czupryna, Drzystek – Sedlewski (79 Kretow),
Ko!c, Soboci"ski (77 Radzi"ski), Rybkiewicz
(63 Dymowski), Klimek (66 Rze%nikiewicz) –
Figurski.
Okocimski: Palej – Szymonik, Cegli"ski,
Czerwi"ski (58 Kostecki), Wawryka – Rupa,
Darmochwa!, Jag!a, Wojcieszy"ski (55 Sko-
rupski), Pyciak (68 Matras) – Gil.

Zespó! Okocimskiego pojecha!
do I!awy z nadziejami na wy-
walczenie chocia# jednego
punktu. Szybko stracona
bramka ca!kowicie zburzy!a
jednak plan taktyczny „Piwo-
szy”, którzy zmuszeni byli do
odrabiania strat. W pierwszej
po!owie czynili to jednak nad-
zwyczaj anemicznie, d!ugo
rozgrywaj"c pi!k$ w %rodko-
wej strefie boiska. W pierwszej
ods!onie najlepsz" okazj$ na
doprowadzenie do wyrówna-
nia mia! S!awomir Jag!a, który
po do%rodkowaniu Damiana
Szymonika strzeli! g!ow" tu#
obok s!upka.

Po zmianie stron „Piwosze”
nie maj"c nic do stracenia rzu-

cili si$ do bardziej zdecydo-
wanych ataków. Bliski szcz$-
%cia ju# w 50 min by! Rafa!
Gil, który po do%rodkowaniu
Piotra Darmochwa!a, strzelaj"c
„g!ówk"” z 5 metrów, pos!a!
futbolówk$ minimalnie nad
poprzeczk". Gdy brzeszczanie
nadal d"#yli do zdobycia wy-
równuj"cej bramki nadziali
si$ na kontr$ gospodarzy, po
której Tomasz Sedlewski pod-
wy#szy! wynik na 2–0. W 69
min miejscowi mogli zdoby&
kolejn" bramk$, jednak tym
razem po próbie lobu Piotra
Dymowskiego, Jaros!aw Palej
ko'cami palców zdo!a! odbi&
pi!k$ na rzut ro#ny.

(PIET)

Przes"dzi#a kontra

Jak pad!y bramki

1–0 Kapitalnym uderze-
niem z rzutu wolnego

z oko!o 25 metrów, po którym
pi!ka min"!a mur i wpad!a do
siatki popisa! si" Soboci%ski.

2–0 Po jednej z kontr Je-
zioraka Klimek po-

s!a! pi!k" pomi"dzy
#rodkowych obro%ców Oko-
cimskiego, doszed! do niej
Sedlewski i b"d$c na czystej
pozycji pokona! Paleja.

Kolejarz Stró"e – Wigry 
Suwa!ki 1–1 (1–1)

Go!$biewski –Wa"czyk, Ksi$&yc, Kolisz,
Wal$ciak (15 M$&yk) –Skrzypek, Lipecki, Le'niak,
S!odowy – Socha, Piosik (65 Szymczyk).

Salik – Stankievicius, (api"ski, Bajko, Ma-
karewicz – )wierzbi"ski, Sadowski (65 Radzio),
Kowalski (70 Lauryn), Danilczyk – Makuszewski
– Mikulenas.

Gospodarze przyst"pili do zawo-
dów w mocno zdekompletowa-
nym sk!adzie. Z ró#nych wzgl$-
dów (kartki, kontuzje, choroby)
trener Jaros!aw Araszkiewicz
nie móg! skorzysta& z us!ug
obro'ców Micha!a Gry(laka, Wi-
tolda Cichego, Dawida Szufryna,
Przemys!awa Michalskiego i Ja-
ros!awa Kandyfera oraz pomoc-
nika Jonasza Je#ewskiego, a ju#
na pocz"tku spotkania uraz od-
nowi! si$ Dariuszowi Wal$cia-
kowi. Mimo tych absencji fawo-
rytem pozostawa! znacznie wy#ej
plasuj"cy si$ w tabeli Kolejarz.

W!a%nie do stró#an nale#a!
pocz"tek zawodów. Ju# w 3 min
po strzale Dawida Skrzypka
z 16 m pi!ka odbi!a si$ od po-
przeczki. W 10 min przed szans"
stan"! ros!y Krzysztof Piosik, ale
z 6 m g!ówkowa! tu# obok s!upka.

Jeszcze korzystniejsz" okazj$
zmarnowa! 5 min pó(niej Krzysz-
tof Lipecki, który po do%rodko-
waniu z rzutu wolnego Skrzypka,
zodleg!o%ci nie wi$kszej ni# jeden
metr trafi! w boczn" siatk$. Te
zmarnowane okazje zem%ci!y si$
wkrótce na zespole z podgry-
bowskiej miejscowo%ci, gdy po
kontrze skarci! ich ograny na
boiskach ekstraklasy Gra#vydas
Mikulenas. Po chwili winno pa%&
wyrównanie, lecz z 5 m za wy-
soko uderzy! Bart!omiej Socha.
Najlepszy snajper w szeregach
gospodarzy zrehabilitowa! si$
wkrótce za to pud!o, co sprawi!o,
#e na przerw$ dru#yny schodzi!y
przy remisie.

Druga po!owa up!yn$!a pod
znakiem wyrównanej gry, przy
czym od pozycyjnego ataku miej-
scowych na gro(niejsze wygl"-
da!y kontry przyjezdnych. Trzy
z nich mog!y przynie%& powo-
dzenie. We wszystkich przypad-
kach albo zbyt s!abo, albo niedo-
k!adnie do Mikulenasa dogrywa!
Maciej Makuszewski. Stró#anie
te# mogli pokusi& si$ o zmian$
rezultatu. M$#yk trzy razy zagra!
jednak samolubnie: zamiast po-
dawa& do Bart!omieja Sochy
strzela! z nieprzygotowanej po-
zycji. W sumie remis uzna& na-
le#y za rozstrzygni$cie jak naj-
bardziej sprawiedliwe.

S!ów krytyki pod adresem
swych podopiecznych nie szcz$-

dzi! po meczu Jaros!aw Arasz-
kiewicz: – Niektórzy pi!karze, i to
ci, których osobi"cie "ci%ga!em
do Kolejarza, skompromitowali
siebie, a przy okazji tak$e i mnie.
Wychodzi na to, $e zamiast zim%
si# wzmocni&, to si# os!abi!em.
Sko'czy!y si# $arty. Nie wyklu-
czam kar finansowych dla gra-
czy, maj%cych ci%g!e pretensje
nie wiadomo o co, a na boisku
prezentuj%cych si# $enuj%co. Je"li
kto" nie chce gra& w pi!k#, to
niech si# zabierze za kopanie do-
!ów.

Mocno powiedziane.
(DW)

Dosadne s#owa trenera

Jak pad!y bramki

0–1 Po d!ugim przerzucie
na lewe skrzyd!o

Jakub Wa%czyk nie trafi!
w pi!k", w wyniku czego w sy-
tuacji sam na sam z Kamilem
Go!"biewskim znalaz! si" Mi-
kulenas. Litwin ze stoickim
spokojem pos!a! futbolówk"
obok wybiegaj$cego bramka-
rza miejscowych.

1–1 Skrzypek poda! na
praw$ stron" boiska do

Paw!a Le#niaka, który po krót-
kim biegu dok!adnie dogra! na
11 m do pozostawionego bez
opieki Sochy, a ten p!askim
strza!em dope!ni! formalno#ci.

Pozosta!e mecze
i tabela

Wola"ski 74, Szala 82 – Iheanacho
13.

Bu!ka 48, K$sek 77 –
Karasiak 26.

– 
Janczarek 5 karny, Ko%-

mi"ski 10, Zaremba 53, (ochowski 81.

    1.   Bruk–Bet           21         40        12–4–5         37–16
   2.   Start                     21         40        12–4–5         28–18
   3.   Kolejarz             21         39         11–6–4         32–20
   4.   )wit                      21         39         11–6–4        36–28
   5.   Resovia              21         38        10–8–3        35–14
   6.   Jeziorak            21         38        10–8–3         27–16
   7.   Okocimski        21         35       10–5–6         27–29
   8.   Ruch                    21         35         9–8–4        34–23   
   9.   Wigry                   21         35         9–8–4         32–17    
 10.   Pelikan               21         28          7–7–7         27–22
  11.   OKS                       21         27          7–6–8         28–31
  12.   Sokó!                   21         23       6–5–10          17–25
 13.   Olimpia             20          19         6–1–13        30–44  
 14.   Stal                       21          17        4–5–12          21–36
 15.   Hetman             19          16         4–4–11        20–39
 16.   Przebój               21          15        4–3–14         25–44
  17.   Jastrz$bie       20          15        4–3–13         27–41
 18.   Concordia        21          14        3–5–13         18–38

Concordia – Stal; Okocimski – Start,
Hetman – Bruk–Bet, )wit – Przebój, OKS – Ko-
lejarz, Resovia – Pelikan, Sokó! – Jastrz$bie,
Olimpia – Ruch, Wigry – Jeziorak.

(ML)

Bruk–Bet Nieciecza 
– Olimpia Elbl#g 0–1 
(0–0)

0–1 Pietro" 70.
S$dziowa! Leszek Gawron (Mielec). #ó!te
kartki: Cygnar – Stankiewicz, Pietro". Wi-
dzów 600.
Bruk–Bet: Budka – Kleinschmidt (46 Tra-
farski), Jacek, Cios, Zontek – Sza!$ga, Cyg-
nar, Prokop, Kwiek – Smó!ka (46 Rygu!a),
Szczoczarz (32 Fedoruk).
Olimpia: Soba"ski – Loda, Dremliuk, Sobie-
raj, Byrski – Fedosow (63 Ko!odziejski),
Matwijow, Stankiewicz, Roszak (76 Ambro-
ziak), Pietro" (89 Hricow) – Roznik.

W meczu inauguruj"cym II–li-
gow" wiosn$ na stadionie w Nie-
cieczy lider spisa! si$ wyj"tkowo
(le i po jednym z najs!abszych
spotka' w tegorocznym sezonie
dozna! drugiej kolejnej pora#ki.
Gospodarze praktycznie tylko
raz powa#niej zagrozili bramce
Olimpii. By!o to ju# w 2 min
gry, gdy po do%rodkowaniu Ar-
tura Prokopa z rzutu wolnego
zamykaj"cy akcj$ na d!ugim
s!upku Rados!aw Jacek mini-
malnie przestrzeli!. W dalszej
cz$%ci meczu gra toczy!a si$
niemal wy!"cznie w %rodkowej
strefie boiska, gdzie zespó! z El-
bl"ga by! zdecydowanie aktyw-
niejszy ni# niecieczanie. Nie
do%&, #e gospodarze byli wy-
j"tkowo anemiczni w ofensywie
to po dwóch kwadransach gry
z powodu kontuzji stracili jesz-

cze czo!owego napastnika )u-
kasza Szczoczarza. 

Po zmianie stron Bruk–Bet
stara! si$ przej"& inicjatyw$,
miejscowi kilkakrotnie go%cili
nawet pod bramk" Olimpii, nie-
wiele jednak z tego wynika!o.
Zespó! z Niecieczy nawet po
stracie gola nie by! w stanie
mocniej zaatakowa& rywali,
gdy# ci ca!y czas skutecznie
przeszkadzali gospodarzom
w rozwini$ciu skrzyde!. Jedyn"
okazj", po której Bruk–Bet
móg! doprowadzi& jeszcze do
wyrównania by! rzut wolny
w 72 min wykonywany przez
Marcina Sza!$g$. Znakomicie
wtedy spisa! si$ jednak bram-
karz Olimpii, który ko'cami
palców zdo!a! odbi& pi!k$
w boczny sektor boiska.

PIOTR PIETRAS 

Zapali#o si$ %ó#te &wiat#o

Jak pad!a
bramka

0–1Maj$cy du&o swobo-
dy Pietro% zdecydo-

wa! si" na oddanie strza!u
z okolicy naro&nika pola kar-
nego, po którym pi!ka wyl$-
dowa!a tu& przy s!upku w dal-
szym rogu bramki Budki.
Bramkarz Bruk–Betu mimo,
&e wyci$gn$! si" jak struna
nie si"gn$! futbolówki.

Zdaniem trenerów

Marcin Ja#ocha, Bruk-Bet:
– W meczu z Olimpi$ zagrali#my bardzo s!abo. Mimo, &e zawodnicy
próbowali rozmontowa' obron" rywala ró&nymi sposobami, to nic
nam jednak nie wychodzi!o. W dodatku znów nie mieli#my szcz"#cia,
gdy& podobnie jak w Rzeszowie tak i tym razem rywale strzelili nam
gola oddaj$c jeden celny strza! na nasz$ bramk". Po meczu powie-
dzia!em zawodnikom, &e zapali!o si" nam &ó!te #wiat!o. Mam jednak
nadziej", &e po kolejnym spotkaniu znów zapali si" zielone #wiat!o,
które mieli#my w rundzie jesiennej. 

Przemys#aw Marusa, drugi trener Olimpii:
– Do spotkania w Niecieczy przygotowywali#my si" bardzo starannie
i nie ukrywam, &e liczyli#my na zdobycz punktow$. Jednym z ele-
mentów naszej taktyki, którym zaskoczyli#my chyba rywali by!a
agresywna gra na ca!ym boisku. Uniemo&liwili#my w ten sposób
gospodarzom mo&liwo#' swobodnego atakowania naszej bramki,
sami natomiast po przepi"knym strzale (ukasza Pietronia zdobyli#-
my gola na wag" trzech punktów. 

Napastnik Bruk-Betu Pawe! Smó!ka (przy pi!ce) w meczu z Olimpi" Elbl"g by! zupe!nie
niewidoczny.  FOT. PAWE! TOPOLSKI


