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Przebój Wolbrom
– Wigry Suwa!ki 1–1 (0–0)

Widzów 800.
: Palczewski – !elazny, Jurczyk, Wdowik,

P. Szczepanik (58 Nagaoka) – Lickiewicz, Duda,
Guja, Derejczyk (90 Osuch)– Dudzi"ski, Kuta
(65 !mudka).
Wigry: Salik – Bajko, Rogozi"ski, #api"ski (21
O$owniuk), Makarewicz – Makuszewski (82
Chudzi"ski), Danilczyk, Dr%gowski, Radzio (78
Sadowski) – &wierzbi"ski, Zils.

Z punktu bardziej zadowoleni po-
winni by! gospodarze, cho! blisko
byli nawet zwyci"stwa. W doli-
czonym czasie gry po rzucie ro#-
nym i „g$ówce” Grzegorza Jur-
czyka golkiper go%ci nie opanowa$
pi$ki, ta w potwornym zamiesza-
niu ostatecznie wpad$a do siatki,
lecz s"dzia odgwizda$ spalonego. 

Przebój zagra$ bez kilku pod-
stawowych graczy: Tomasza
Szczepanika, Patryka Kiczy&skie-
go, Mateusza Siedlarza i Jaros$awa
Raka. Zw$aszcza brak w ataku
tego ostatniego by$ widoczny, bo-
wiem w przodzie miejscowi mieli
niewiele do powiedzenia. Oprócz
gola wolbromianie mieli zaledwie
dwie dobre okazje. W I po$owie
Damian Lickiewicz bardziej tra-
fiony zosta$ pi$k' po centrze Ar-

tura Derejczyka ni# strzeli$, a po
chwili, po $adnej akcji i podaniu
Marcina Dudzi&skiego, zd'#yli
przeszkodzi! mu bramkarz
i obro&ca.

Go%cie przez wi"kszo%! spot-
kania mieli inicjatyw". W ofen-
sywie bardzo gro(ni byli po ak-
cjach oskrzydlaj'cych, stworzyli
kilka dogodnych sytuacji. Brako-
wa$o skuteczno%ci, a w I po$owie
najlepsz' okazj" po do%rodkowa-
niu Karola Dr'gowskiego zmar-
nowa$ Daniel O$owniuk, nie tra-
fiaj'c z 5 m do bramki. Du#y
udzia$ w remisie Przeboju mia$

te# Maciej Palczewski, który tego
dnia spisywa$ si" znakomicie.
Dwukrotnie w sytuacjach sam
na sam powstrzyma$ Macieja Ma-
kuszewskiego (16 i 71 min). Po-
nadto obroni$ nieprzyjemne p$a-
skie uderzenie Sebastiana )wierz-
bi&skiego (15 min), strza$ z 8 m
Vitalijsa Zilsa (52) oraz „bomb"”
z wolnego Dr'gowskiego (61).

Gdy na pocz'tku II po$owy
suwalczanie strzelili gola, ci"#ko
miejscowym by$o my%le! cho!by
o punkcie. Optymizmem powia$o
po wprowadzeniu na plac gry
Go Nagaoki. Japo&czyk przed
dwoma tygodniami w meczu
z Concordi' pojawi$ si" na boisku
przy stanie 0–2, a jego przebojowa
gra poderwa$a gospodarzy. W so-
bot" by$o podobnie. Wprawdzie
pierwsza szybka akcja nie przy-
nios$a efektu, ale go%cie nie wy-
ci'gn"li nale#ytych wniosków.
W chwil" pó(niej Nagaoka %mig-
n'$ mi"dzy dwoma rywalami,
wypracowuj'c bramk". Jak si"
okaza$o, na wag" remisu. – Dla-
czego nie gra ca!ego meczu? Po
prostu na razie nie ma si!y na
d!u"sz# gr$. Ponadto takiego za-
wodnika lepiej wpuszcza% na
krótko, na zm$czonego rywala,
bo jego gr$ szybko mo"na roz-
szyfrowa% – powiedzia$ trener
Antoni Szymanowski (wi"cej o
Nagaoce: czytaj na stronie D15). 

ARTUR BOGACKI

Japo!ski d"oker znów za#atwi# punkty
Zdaniem trenerów

Antoni Szymanowski,
Przebój:

Rywale byli pi!karsko lepsi.
Wigry to najlepsza dru"yna,
z jak# grali$my w tym sezonie.
Mnie cieszy, "e mimo proble-
mów kadrowych zdobywamy
punkty.

Zbigniew Kaczmarek,
Wigry:
– Podobnie jak w poprzednim
naszym meczu (1–1 z Pelikanem
%owicz – przyp.) byli$my zdecy-
dowanie lepsi, stworzyli$my
du"o sytuacji bramkowych, ale
brakowa!o skuteczno$ci.

Jak pad!y bramki

0–1 Po do$rodkowaniu Marcina Makuszewskiego z lewej
strony z rzutu ro"nego celnie g!ow# uderzy! z 7 m Se-

bastian Radzio.

1–1 Go Nagaoka na prawej flance wykorzysta! nieporozumie-
nie rywali i robi#c u"ytek ze swej szybko$ci, uciek! im do li-

nii ko&cowej. Jego do$rodkowanie strza!em do pustej bramki sfi-
nalizowa! zamykaj#cy akcj' Artur Derejczyk.

Pozosta!e mecze
i tabela II ligi
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2–2 Twardowski 44,

Kobeszko 89 – Lendzion 75, Ko"czy"ski 80..
K

Kiema 90 – Kostecki 35.
Olimpia E Hetm mo'(
Trafarski 9, Nowacki 46, Stró) 52, Pietro"
81 – Fundakowski 36.
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T Figurski 64 – Wolan
60.
Pelikan # OK Olsztyn 2
0), Bryk 51,Ne'cior 90 – #ukasik 78.
    1.  Pelikan                                5         13       4–1–0      11–3
   2.  &wit                                       5         13       4–1–0     13–8
   3.  Start                                     5         13       4–1–0        7–2
   4.  Kolejarz                              5         12       4–0–1       8–2
   5.  Bruk–Bet                           5         10         3–1–1     10–2
   6.  Okocimski                         5           9       3–0–2     6–10
   7.  Jeziorak                             5           8        2–2–1       7–4
   8.  Resovia                               5           7        2–1–2      11–4
   9.  Przebój                               5           7        2–1–2       9–7
 10.  Ruch                                     5           6         1–3–1        7–7
  11.  Olimpia                               5           6       2–0–3    11–14
 12.  Sokó$                                    5           5        1–2–2       2–5
 13.  OKS                                       5           5        1–2–2       5–9
 14.  Wigry                                   5           3       0–3–2       2–4
 15.  Hetman                              5           3       1–0–4     4–12
 16.  Concordia                         5           2       0–2–3     5–10
 17.  Jastrz*bie                         5            1       0–1–4       4–9
 18.  Stal                                        5            1       0–1–4     3–13
W nast*pnej kolejce (29 sierpnia):
2 p Okocimski – Jeziorak
16, Hetman – Jastrz*bie 16, Olimpia – Bruk–
Bet 17, Wigry – Kolejarz 17, OKS – Przebój 17,
Resovia – Ruch 17, Sokó$ – Stal 17, Concordia
– Start 17, &wit – Pelikan 20. (ML)

Kolejarz Stró"e
– Okocimski Brzesko
1–2 (1–0)

1–0 Socha 10
1–1 Jag$a 59
1–2 Piotrowicz 65 karny
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Ogar 72, Darmochwa$ 90. Widzów 400.
K Gr%dalski – Gry+lak, Szufryn, Ksi*)yc,
Wal*ciak (20 Wa"czyk) – Florian (62 Bergier),
Lipecki, Je)ewski (75 Kozub), Dr%g – Socha,
M*)yk (74 Frankiewicz).
O m Palej – Szymonik, Policht, Cegli"ski,
Wawryka – Jag$a, Kostecki (83 Rupa), Popiela
(61 Ogar), Matras – Piotrowicz (69 Darmochwa$),
Kisiel (90 Skorupski).

Dodatkowej pikanterii dodawa$
spotkaniu fakt, #e trenerem ze-
spo$u go%ci jest Krzysztof *"tocha,
który przed kilkoma laty wpro-
wadzi$ ekip" Kolejarza do III ligi.

Przed zawodami zapowiada$, #e
nie b"dzie mia$ sentymentów dla
swych dawnych wspó$pracowni-
ków, podkre%laj'c jednocze%nie,
#e potyczki ze stró#anami nie od-
biera w kategoriach emocjonal-
nych. Bez wzgl"du na szczero%!
szkoleniowca, nie sposób by$o nie
zauwa#y!, i# nastawi$ swych obec-
nych podopiecznych wyj'tkowo
bojowo, a #e i zespó$ Jaros$awa
Araszkiewicza potyczk" rozpocz'$
z podobnym nastawieniem, pierw-
sza po$owa up$yn"$a pod znakiem
zaci"tej walki.

Sygna$ do ataku da$ miejscow-
ym w 4 min Jonasz Je#ewski, po
którego strzale z 18 m pi$ka po-
szybowa$a tu# obok s$upka. Kolejna
akcja Kolejarza przynios$a mu po-
wodzenie (niezawodny Bart$omiej
Socha, w swym trzecim wyst"pie
notuj'cy czwartego gola), co wpro-
wadzi$o w jego szeregi samouspo-
kojenie. Szans" zwietrzyli go%cie
i w 22 min omal nie doprowadzili
do wyrównania. Po do%rodkowaniu
z prawej strony Paw$a Piotrowicza,
interwencj" Fabiana Gr'dalskiego
uprzedzi$ *ukasz Popiela. Tr'ci$
g$ow' futbolówk", a ta otar$a si"
o poprzeczk" i opu%ci$a plac gry.
Pó(niej gra toczy$a si" g$ównie

w %rodku boiska, przy czym obie
dru#yny zdawa$y si" wyczekiwa!
na b$'d rywali. Zarówno przyjezd-
ni, jak i miejscowi ustrzegli si" po-
my$ek, w zwi'zku z czym jedynymi
ozdobnikami ko&cowych fragmen-
tów pierwszej cz"%ci zawodów by$y
niecelne strza$y z dystansu Je#ew-
skiego i Roberta Dr'ga.

Widzowie raczej spokojnie ocze-
kiwali na przebieg wydarze& po
przerwie. Spotka$o ich tymczasem
ogromne rozczarowanie. „Piwosze”
ko&czyli mecz w dziewi'tk", mimo
to opu%cili Stró#e z kompletem
punktów. Zadecydowa$y o tym dwa
elementy. Si$a fizyczna S$awomira
Jag$y, który doprowadzi$ do wy-
równania, wdeptuj'c wcze%niej
w ziemi" dwóch obro&ców gospo-
darzy oraz kontrowersyjna decyzja
arbitra o przyznaniu brzeszczanom
rzutu karnego. Pod$amani stró#anie
rozpaczliwie usi$owali odmieni!
z$y los, jedynym wszak efektem
ich wysi$ków by$y obronione przez
Jaros$awa Paleja w 75 min strza$
Adriana Bergiera i dobitka Sochy
oraz wykonywany przez Tomasza
Ksi"#yca w 80 min rzut wolny
z 17 m. I w tym przypadku futbo-
lówka zako&czy$a swój lot w obj"-
ciach golkipera z Brzeska (DW)

Mi#e z#ego pocz$tki

Zdaniem trenerów

Jaros#aw Araszkiewicz,
Kolejarz:
– Dlaczego Kolejarz przegra!?
Prosz' spyta( o to s'dziego.
Ale mo"e dobrze si' sta!o, "e
na rozpalone g!owy moich
podopiecznych wylany zosta!
kube! zimnej wody. Oby ta po-
ra"ka u$wiadomi!a im, "e nie
posiedli jeszcze wszystkich
umiej'tno$ci. Na mecz z Wi-
grami b'd# zmiany w sk!a-
dzie. Do dru"yny do!#czy Woj-
tek Mróz z Polonii Bytom.

Krzysztof %&tocha,
Okocimski:
– Przyjechali$my po remis,
wywozimy zwyci'stwo. My$l',
"e wygrali$my zas!u"enie.
Przewy"szali$my gospodarzy
pod wzgl'dem fizycznym,
przygotowani jeste$my na
walk' przez 120 minut. Nadal
uwa"am, "e Kolejarz to jeden
z g!ównych pretendentów do
awansu. Dzisiaj zabrak!o mu
szcz'$cia. (DW)

Jak pad!y bramki

1–0 Na strza! z 30 m zde-
cydowa! si' Dariusz

Wal'ciak. Uderzenie by!o tak
pot'"ne, "e Jaros!aw Palej
tylko sparowa! pi!k' przed
siebie. Jako pierwszy zd#"y!
do niej Socha, z 10 m kieruj#c
do siatki.

1–1 Po kontrze Okocim-
skiego i do$rodkowa-

niu S!awomira Matrasa z pra-
wego skrzyd!a, twardo w ak-
cj' wkroczy! ros!y S!awomir
Jag!a, z 5 m pokonuj#c Gr#-
dalskiego.

1–2 W walce o pi!k' starli
si' Micha! Gry)lak

i Maciej Kisiel. Gdy futbolów-
ka znalaz!a si' w r'kach
bramkarza miejscowych, s'-
dzia ku ogólnemu zaskocze-
niu wskaza! na „wapno”. Pew-
nym wykonawc# jedenastki
okaza! si' Piotrowicz.

Bruk–Bet Nieciecza
– Resovia Rzeszów
1–0 (1–0)

1–0 Dzier)anowski 45
K

C ' ha
– Szkolnik, Madeja. Widzów 1200.

Baran – Kleinschmidt, Czarny, Jacek,
Zontek – Sza$*ga, Prokop, Metz (60 Cygnar),
Le'niowski (83 Kot) – Dzier)anowski (78
Ja$ocha), Smó$ka (87 Rygu$a).

Pietryka – Kozubek (66 Turczyn),
Kusiak, Benkowski, Szkolnik – Pi%tkowski,
Fryc (70 Madeja), Walaszczyk, Zawi'lan – Hajduk,
Kami"ski (46 Kantor).

W pierwszej ods$onie zdecydo-
wanie gro(niejsi byli rzeszowia-
nie, którzy najwi"cej strachu
nap"dzili gospodarzom po sta-
$ych fragmentach gry, ale ani
razu nie potrafili wypracowa!
sobie klarownej sytuacji strze-
leckiej. Najbli#szy szcz"%cia by$
w 25 min Kamil Walaszczyk,
który mocno uderzy$ z oko$o 25
metrów, jednak znakomicie dys-
ponowany Norbert Baran zdo$a$
odbi! pi$k" na rzut ro#ny. Zespó$
Bruk–Betu odwa#niej zaatako-
wa$ dopiero w ko&cówce pierw-
szej ods$ony. Pierwsz' gro(n'
sytuacj" miejscowi wypracowali
sobie w 39 min, gdy po prosto-
pad$ym podaniu Tomasza Met-
za, Pawe$ Smó$ka wyszed$ na
czyst' pozycj", lecz w ostatniej
chwili jego strza$ zdo$a$ zablo-
kowa! Marek Kusiak. Chwil"
pó(niej po do%rodkowaniu Ma-
teusza Le%niowskiego ponownie
Smó$ka, tym razem strzelaj'c
g$ow', minimalnie przestrzeli$.
Ofensywa Bruk–Betu przynios$a
efekt w ostatniej minucie pierw-
szej po$owy, gdy po profesor-
skim podaniu Artura Prokopa
miejscowi obj"li prowadzenie.

Po zmianie stron zespó$ Bruk–
Betu kontrolowa$ ju# wydarzenia
na boisku i nie pozwoli$ na zbyt
wiele próbuj'cej zmieni! nieko-
rzystny wynik Resovii. Sporo
by$o wtedy walki w %rodkowej

strefie boiska, w sytuacjach
bramkowych lepsi byli jednak
niecieczanie. Bardzo aktywny
Smó$ka co najmniej dwukrotnie
bliski by$ wpisania si" na list"
strzelców, najpierw po podaniu
Prokopa strzelaj'c z 7 metrów
pos$a$ pi$k" wprost w r"ce bram-
karza, natomiast w 65 min po
do%rodkowaniu z rzutu ro#nego
Marcina Sza$"gi futbolówka po
jego „g$ówce” trafi$a w poprzecz-
k". Rzeszowianie najbli#si szcz"-
%cia byli w 81 min gdy po k'%li-
wym uderzeniu Walaszczyka
bramkarz Bruk–Betu z trudem
odbi$ pi$k" na rzut ro#ny. 

– Nie zawsze da si$ gra% pi$k-
nie dla oka. W pierwszej po!owie
musieli&my si$ broni%, ale o dziwo
w ko'cówce tej cz$&ci gra nam
zaskoczy!a i zdobyli&my gola. Po
przerwie mieli&my ju" wszystko
pod kontrol#, mogli&my nawet
podwy"szy% wynik, ale i tak cie-
szymy si$ ze skromnego zwyci$-
stwa – podkre%li$ trener Bruk–
Betu Marcin Ja$ocha.

– Szkoda, "e nie wywozimy
z Niecieczy "adnego punktu,
z przebiegu spotkania w pe!ni za-
s!u"yli&my bowiem co najmniej
na remis. W meczu z Bruk–Betem,
mimo pora"ki, na pewno poka-
zali&my si$ z dobrej strony. Moi
zawodnicy dopiero si$ ucz# i mam
nadziej$, "e w kolejnych meczach
zagramy ju" du"o skuteczniej
– stwierdzi$ szkoleniowiec Resovii
Miros$aw Hajdo.

PIOTR PIETRAS

Profesorskie podanie
Artura Prokopa

Jak pad!a bramka

1–0 Prokop zamarkowa!
strza! z dystansu, po

czym popisa! si' kapitalnym
podaniem, po którym Dzier"a-
nowski znalaz! si' sam na
sam z Pietryk# i precyzyjnym
strza!em po ziemi tu" przy
s!upku pos!a! pi!k' do siatki.

Robert Kuta (przy pi!ce) w pojednku z Marcinem Rogozi"skim
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Mariusz M#$yk faulowany przez Rafa!a Cegli"skiego  FOT. JERZY CEBULA


