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III liga:
Garbarnia Kraków
– Dalin My!lenice
2–1 (0–0)

ok.200.
Garbarnia: !ylski – Ma"ota, Juraszek, Pluta,
Schacherer – Chod#ko (67 Ku#ma), Kosowicz
(46 Haxhijaj), Kalemba, Jamka, Przenios"o
(80 Wojciechowski) – Praciak (87 Ku$nier-
czyk).

Ob"aza – My$ków, Cygal, Pilch, Senderski
– M. Górecki, Muniak, Ka"at, J. Górecki – K%sek
(46 Stelmach), Mizia (63 Marchi&ski).

Mecz dru!yn z czo"ówki tabeli
dostarczy" sporo emocji. „Br#-
zowi” – graj#cy bez pauzuj#cego
za !ó"te kartki Szewczyka – cho$
byli w opa"ach, dzi%ki udanemu
finiszowi i ambitnej grze do ko&-
ca, odnie'li pi#te (komplet) zwy-
ci%stwo na w"asnym boisku w tej
rundzie. My'leniczanie, którzy
jak zwykle próbowali walczy$
o pe"n# pul%, mogli si% pokusi$
o przynajmniej remis, ale fatalne
b"%dy w obronie i brak skutecz-
no'ci w ataku sprawi"y, !e wrócili
do domu „na tarczy”.

W pierwszej po"owie kibice
nie doczekali si% goli. Gra by"a
zaci%ta, wyrównana, obu rywa-
lom brakowa"o jednak skutecz-
nego wyko&czenia akcji. Na po-
cz#tku meczu Kalemba strzeli"
z rzutu wolnego obok muru, Ob-
"aza sparowa" pi"k%, dopad" jej
Praciak i chcia" go przelobowa$,
ale ten zdo"a" j# odbi$. Bramkarza
go'ci bez powodzenia próbowali
pokona$ tak!e ponownie Kalem-
ba i Kosowicz. Z kolei (ylskiego
dwukrotnie zatrudni" Mizia.

Obro&com Dalinu du!e trud-
no'ci sprawia"y prostopad"e po-
dania krakowian. I w"a'nie po
jednym z nich, na pocz#tku dru-
giej polowy, pad" gol dla garba-
rzy. Kalemba poda" do Praciaka,
ten wyprzedzi" Cygala i nie da"
szans Ob"azie. Kilka minut pó)-
niej Praciak znowu znalaz" si%

w dogodnej sytuacji, ale tym ra-
zem Cygal zablokowa" jego
strza".

My'leniczanie nie dawali
za wygran#. *adnie, ale nad

poprzeczk% strzeli" z pó"obrotu
Marchi&ski. W 68 minucie mo-
g"o by$ ju! jednak „po meczu”.
Po rzucie ro!nym najpierw
„g"ówk%” Juraszka obroni" Ob-

"aza, potem po dobitce Kalemby
pi"k% sprzed bramki wybi" Ka-
"at, a w ko&cu Kalemba trafi"
w poprzeczk%!

Zmarnowane okazje szybko
zem'ci"y si% na krakowia-
nach. Marchi&ski ogra" jed-
nego z rywali i zza pola kar-
nego hukn#" tu! przy s"upku.
Odpowied) gospodarzy by"a
jednak równie skuteczna: po
rzucie wolnym Kalemby
bramkarz go'ci wypu'ci" pi"-
k% z r#k, co b"yskawicznie
wykorzysta" stoj#cy przed
nim Pluta. W ko&cówce spot-
kanie obaj rywale mieli okaz-
j% do zmiany wyniku, ale za-
brak"o im opanowania i pre-
cyzji w strza"ach. Dalin móg"
doprowadzi$ do wyrównania,
jednak po centrze Ka"ata sto-
j#cy blisko bramki Pilch g"ów-
kowa" obok niej. 

JERZY FILIPIUK 

Go!cie ukarani za b"#dy

Zdaniem trenerów

Krzysztof Szopa, Garbarnia:
– Przy stanie 1–0, w jednej z akcji bombardowali!my bramk" prze-
ciwnika. My!la#em, $e jak si" nie wykorzystuje takich sytuacji, to si"
nie wygrywa meczu. W ko%cówce Dalin mia# stuprocentow& sytua-
cj", ale my te$ mogli!my zdoby' gola: Jamka niepotrzebnie strze-
la#, a Wojciechowski by# sam na sam z bramkarzem. Kosowicza
zmieni#em, bo nie realizowa# zada%, które nakre!lili!my w szatni.

Wies"aw Ba$kosz, Dalin:
– Je!li si" traci bramki w tak fatalnym stylu i nie strzela gola w ko%-
cówce meczu – mam na my!li „g#ówk"” Pilcha – to trudno my!le'
o korzystnym wyniku. Mecz by# wyrównany. Pierwsz& bramk" stra-
cili!my po stracie pi#ki przez Mizi" w !rodku pola, a drug& po fatal-
nej interwencji Ob#azy. Przyjechali!my do Krakowa po punkty, ale
nie uda#o si" ich nam zdoby'. 

Od lewej: Tomasz  Ma!ota, Rados!aw Muniak i Krzysztof Jamka FOT. MICHA! KLAG

II liga:
Bruk–Bet Nieciecza
– Start Otwock 0–0

!ó"te kartki: Tokaj. Widzów 700.
Budka – Jacek, Czarny, Cios,

Wójcik – Kot (46 Trafarski), Prokop, Metz,
Kwiek (74 Le$niowski) – Sza"%ga, Szczoczarz
(62 Smó"ka).
Start: Olszty&ski – Bobrowski, Kara$ (55 En-
dzelm), Moryc, Sta&czuk – K%sek, Tokaj, Ma-
zurkiewicz, Puci"owski (60 Sobótka) – Wocial,
Warszawski.

Przy sprzyjaj#cych wynikach
Bruk–Bet móg" awansowa$ do 1.
ligi ju! wczoraj, ale jednym z wa-
runków by"o zwyci%stwo gospo-
darzy. Ta sztuka im si%  nie uda"a,
ale w Niecieczy nikt z tego po-
wodu nie zamierza" narzeka$.
– Nie jeste!my za"amani remisem.
Przybli#a on nas do upragnio-
nego celu, jakim jest awans – po-
wiedzia" po meczu trener gos-
podarzy Marcin Ja"ocha. Nast%p-
na szansa na awans nadarzy si%
ju! w najbli!sz# 'rod%. Je'li
Bruk–Bet wygra u siebie z Peli-
kanem *owicz inne rezultaty ju!
nie b%d# go obchodzi"y i marzenie
o 1. lidze w Niecieczy stanie si%
rzeczywisto'ci#.

Lepiej spotkanie rozpocz%li
go'cie, którzy ju! po 4 minutach
mogli prowadzi$ dwiema bram-
kami. Najpierw w dogodnej sy-
tuacji znalaz" si% Jaros"aw K%-
sek, lecz minimalnie chybi" z 12
metrów. Pó)niej fatalnie z 3 met-
rów spud"owa" Adam Warszaw-
ski, i tym samym nie spo!ytko-
wa" "adnego zagrania Wojciecha
Wociala.

Po tym jak Start si% wyszu-
mia" w pierwszym fragmencie
meczu, coraz 'mielej do g"osu
zacz#" dochodzi$ faworyt. Do-
k"adnie w momencie, gdy up"y-
wa" kwadrans gry Marcin Sza-
"%ga obs"u!y" dok"adnym poda-
niem *ukasza Szczoczarza, lecz
ten przegra" pojedynek z Ka-
milem Olszty&skim.

Duet nieciecza&skich na-
pastników da" zna$ o sobie
tak!e w 34 minucie, lecz tym
razem golkiperowi przyjezd-
nych w sukurs przyszed" Jacek
Moryc, który zdo"a" wybi$ pi"-
k% na rzut ro!ny.

Druga po"owa nale!a"a ju!
tylko do jednej dru!yny. Na
boisku dominowa" lider, który
przeprowadza" $wiczone na
treningach kombinacyjne ak-
cje. Niestety nieszablonowa
gra wystarcza"a tylko na roz-
montowanie defensywy rywa-
la, ale nie na strzelenie mu
gola. Aktywno'ci# wyró!nia"
si% wprowadzony po przerwie
Piotr Trafarski, z którego upil-
nowaniem obro&cy z Otwocka
mieli spore problemy.

PIOTR PIETRAS

Zdaniem
trenerów

Marcin Ja"ocha,
Bruk–Bet:
– Start Otwock zaskoczy# nas
agresywn& gr& w !rodku pola.
Przebudzili!my si" dopiero po
kwadransie i gdyby Szczoczarz
wykorzysta# t" sytuacj", któr&
mia# to mecz móg#by si" zupe#-
nie inaczej u#o$y'. Tak si" jed-
nak nie sta#o i przez ca#e spot-
kanie d&$yli!my do strzelenia
zwyci"skiej bramki. W drugiej
po#owie mieli!my multum
okazji bramkowych, ale brak#o
nam wyko%czenia akcji, a tak$e
troch" szcz"!cia. Kilkakrotnie
wydawa#o si" ju$, $e pi#ka
wpadnie do siatki, ale zawsze
na przeszkodzie stawa# albo
bramkarz, albo który! z obro%-
ców.

Dariusz D%wiga"a,
Start:
– Remis z tak dobrym zespo#em
jak Bruk–Bet Nieciecza jest na-
szym sukcesem. A mog#o by'
jeszcze lepiej. Niestety nie uda-
#o nam si" wykorzysta' dwóch
stuprocentowych sytuacji, ja-
kie stworzyli!my sobie na po-
cz&tku. W drugiej po#owie sta-
rali!my si" ju$ tylko g#ównie
przeszkadza' rywalowi i w pe#-
ni nam si" to uda#o. Jednak nie
ograniczali!my si" tylko do
tego, szukali!my tak$e okazji
do skontrowania przeciwnika,
ale zbyt wiele szans na to nie
mieli!my.

Coraz bli&ej 
do awansu

Tabela I ligi

Dolcan Z
Korku' 76 – Bojarski 7.
    1.  Widzew                    32       74       22–8–2       59–16
   2.  Górnik Z.                  32       58        17–7–8       46–27
   3.  Sandecja                32       53       15–8–9        52–41
   4.  (KS                             32       49       14–7–11      46–44
   5.  Pogo&                       32       47       12–11–9       42–32
   6.  KSZO                         32       46      13–7–12       35–42
   7.  Flota                          32       45       12–9–11       32–32
   8.  GKP                            32       44      11–11–10       32–30
   9.  GKS                            32       43      11–10–11        41–37
 10.  Warta                        32       43      12–7–13      48–43
  11.  Górnik (.                 32       42       11–9–12       36–43
 12.  Dolcan                     32        41      10–11–11        36–41
 13.  Podbeskidzie       32       40      9–13–10       42–38
 14.  Kluczbork              32       40    10–10–12       36–37
 15.  Wis"a                         32       39       9–12–11      40–45
 16.  Znicz                          32       33        9–6–17       28–46
 17.  Stal                             32       22     4–10–18      30–56
 18.  Motor                        32       22     4–10–18       27–59

W nast#pnej kolejce
(1 czerwca):
wtorek (wszyscy g. 17):
GKS – Sandecja, Podbeskidzie – Motor, KSZO
– Pogo&, (KS – Stal, Dolcan – Górnik Z.,
Znicz – Widzew, Wis"a – Kluczbork, Warta –
Górnik (., GKP – Flota.

(ML)

Tabela II ligi

R v J Zawi$lan
21 – Hajczuk 33.
    1.  Bruk–Bet                 31       63       19–6–6       49–19
   2.  Kolejarz                    31       57       16–9–6       50–32
   3.  Okocimski              31       55        16–7–8       42–38
   4.  Start                          32       55        16–7–9        39–31
   5.  )wit                           32       55        16–7–9       55–43
   6.  Resovia                    31       54      14–12–5      46–20
   7.  Ruch                          32       53       14–11–7       50–31
   8.  Wigry                        32       53       14–11–7         51–31
   9.  Jeziorak                  32       48      12–12–8       34–26
 10   Pelikan                     31       45      12–9–10       39–29
  11.  Olimpia                    32       42      13–3–16      42–50
 12.  Stal                             32       36       9–9–14       38–48
 13.  OKS                            32       36       9–9–14       33–43
 14.  Sokó"                         32       34        9–7–16       27–39
 15.  Jastrz%bie              31        31        8–7–16      38–49
 16.  Concordia              32        31        8–9–17        31–47
 17.  Przebój                    32       20       5–5–22      34–64
 18.  Hetman                   32        16       4–4–26       20–78

Zaleg"e mecze
(2 czerwca): 
!roda: 
Bruk–Bet – Pelikan, Okocimski – Jastrz%bie,
Resovia – Kolejarz. Z p

* Ruch R
Polkowice.

(ML)

Orlicz Suchedniów
– Puszcza Niepo"omice
0–1 (0–0) 

Ro*
500.  

Bilski – Czerkaszyn, Ro*ej, D%bniak,
Kubiec – Dulak, Gryz, Babin, Ubo*ak (64 Kozera)
– Jaros, Wilk. 

Zachariasz – Marcin Morawski, )wistak,
Lewi&ski, Orzechowski (46 Or"owski) – Kmak,
Ankowski, Micha" Morawski, P. Morawski
– Zubel (88 Dutka), Cichy (62 Kusia). 

Niepo"omiczanie kryzys maj# ju!
za sob#. Po wygranej u siebie
z Garbarni# Kraków 2–0, wczoraj
pokonali na wyje)dzie rywala ze
'rodka tabeli. Forma gospodarzy
by"a wielk# niewiadom#, bowiem
poprzedni mecz rozegrali... 12 maja,
a w dodatku musieli sobie radzi$
bez trzech podstawowych zawod-
ników: pauzuj#cych za kartki Ja-
worka i Hajduka oraz kontuzjo-
wanego Gila. W Puszczy zabrak"o
tak!e odpoczywaj#cego za czer-
won# kartk% Bernasa, a nieb%d#cy
w pe"ni si" Kusia pojawi" si% na
boisku dopiero po godzinie gry.

Na pocz#tku meczu maj#cy
przewag% miejscowi stworzyli
okazje do obj%cia prowadzenia,
ale strza" Dulaka obroni" Zacha-
riasz. Go'cie próbowali atakowa$,
jednak brakowa"o im wyko&czenia
akcji. Dopiero po przerwie ich wy-

si"ki zosta"y uwie&czone sukcesem:
P. Morawski wpad" w pole karne
i strza"em w dalszy róg zmusi" do
kapitulacji Bilskiego.  

Orlicz chcia" odrobi$ straty,
stosowa" g"ównie atak pozycyjny.
Puszcza szuka"a natomiast – g"ów-
nie z kontr – okazji do podwy!-
szenia wyniku. I znalaz"a, ale tym
razem P. Morawski trafi" w po-
przeczk%. Na bramk% rywali strze-
lali tak!e Zubel, Kmak i Ankowski.
W ko&cówce spotkania mog"o by$
1–1, ale Jaros strzeli" nad po-
przeczk%. (FIL)

Zdaniem
trenerów

Jerzy Wójcik,
Orlicz: 
– Grali!my w os#abieniu. My!l",
$e to mia#o du$e znaczenie w tym
meczu. Móg# si" on podoba' kibi-
com, do ko%ca ambitnie walczy-
li!my o zmian" niekorzystnego
wyniku. 

Tadeusz Piotrowski,
Puszcza:
– Mecz by# szybki, wyrównany,
na dobrym poziomie. By#o du$o
sytuacji z obu stron. Jestem
bardzo zadowolony z postawy
zespo#u, bo wygrali!my na trud-
nym terenie.

Do siatki i w poprzeczk#
Czarni Po"aniec – Hutnik
Kraków 4–1 (2–0)

J
p

p

Daniel – Sobierajski, Janaszek, Witek,
Korona – P. Cecot (46 Szyma&ski), G%balski,
Meszek, Janowski – Witkowski (70 Potyra"o),
Kajda (85 Cecot).

St%pniowski –Gadula, Jarosz, Lipowiecki,
Nosek – Pacanowski (46 Bia"kowski), Gorgo&
(46 Gamrot), Przytu"a, Nawrot – Pacyga (46
Szewczyk), Oleksiak (70 Urbaniec).

Lider tabeli dozna" drugiej
pod rz#d trzybramkowej po-
ra!ki (w 'rod% uleg" na w"as-
nym boisku Unii Tarnów 0–
3). Wielka dawka spotka&
w ostatnim okresie wyra)nie
odbi"a si% na (nie)dyspozycji
Hutnika. Go'ciom nie pomóg"
powrót do dru!yny jej do-
'wiadczonego lidera Przytu"y.
+wietnie graj#cy taktycznie,
stosuj#cy pressing w obronie
i skutecznie strzelaj#cy Czarni
zrewan!owali si% rywalom za
wyjazdow# pora!k% w rundzie
jesiennej 0–2. 

Gospodarze obj%li prowa-
dzenie po strzale Korony, który
wykorzysta" sytuacj% sam na
sam ze St%pniowskim. Wynik
podwy!szy" przed przerw# Kaj-
da, który ogra" dwóch obro&ców,

„po"o!y"” na murawie golkipera
i wpakowa" pi"k% do pustej
bramki.

W przerwie trener hutni-
ków Leszek Janiczak dokona"
a! potrójnej zmiany, ale nie
zmieni"o to obrazy gry. Czarni
b"yskawicznie zdobyli trzeciego
gola, tym razem autorstwa
Meszka z rzutu karnego, po-
dyktowanego za faul St%pniow-
skiego na G%balskim. Nied"ugo
potem by"o ju! 4–0. Po kiksie
jednego z krakowian Stepniow-
ski tylko intuicyjnie sparowa"
przed siebie pi"k%, któr# sku-
tecznie dobi" G%balski. 

Zanosi"o si% na prawdziwy
pogrom Hutnika. Na szcz%'cie
tu! przed ko&cem spotkania
gola dla niego zdoby" Jarosz,
zmniejszaj#c rozmiary pora!ki.   

(FIL)

Zdaniem
trenera

Grzegorz Tomecki,
Czarni:
– Ch#opcy zrealizowali wszyst-
kie za#o$enia taktyczne. Klu-
czem mia# by' szybki odbiór
i presja. Trafili!my te$ ze sku-
teczno!ci&. W ostatnich minu-
tach zagrali!my jednak nonsza-
lancko i go!cie to wykorzystali.

Trwa kryzys lidera


