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Dunajec Zakliczyn –
Victoria Witowice Dolne
(1-0)

Wac!aw Maciosek, graj!cy
trener Dunajca: - Przyst!puj"c
do meczu naszym g#ównym
za#o$eniem by#o, by nie straci%
bramki, wtedy znaj"c si#! na-
szego ataku wiedzia#em, $e na
pewno co& strzelimy i wygramy
mecz. Rzeczywi&cie tak si! sta#o,
z czego jestem bardzo zadowo-
lony. Gra jak" zaprezentowa-
li&my na pewno mog#a si! po-
doba%. Mo$e jedynie w pierwszej
po#owie, gdy obie dru$yny gra#y
nieco zachowawczo nie stwo-
rzyli&my sobie zbyt wielu sy-
tuacji bramkowych, jednak po
przerwie niepodzielnie panowa-
li&my ju$ na boisku i tylko brak
skuteczno&ci pod bramk" rywali
sprawi#, $e nie wygrali&my me-
czu w wy$szych rozmiarach.
Jako trener mam zasad!, $e
w ka$dym meczu graj" najlepsi
w danym momencie zawodnicy.
Tym razem postawi#em na do&-
wiadczonych graczy, którzy nie
zawiedli. M#odzie$ napiera jed-
nak na podstawowy sk#ad z du$"
si#". W drugiej ods#onie z bardzo
dobrej strony zaprezentowa# si!
Wojciech W#odarczyk, który ze
wzgl!du na praktyk! nie mo$e
systematycznie trenowa%, st"d
jego obecno&% na boisku dopiero
po przerwie. Du$" zas#ug", $e
nie stracili&my gola by#a dobra
postawa w bramce Mateusza
Ludwy. Bardzo dobrze spisali&-
my si! tak$e w defensywie, sam
zagra#em na mojej koronnej po-
zycji, czyli prawej obronie, na-
tomiast na &rodku znakomicie
spisa# si! Dawid Pietras.(PIET)

Polan !abno –
Barciczanka Barcice (0-1)

Jacek "wik, szkoleniowiec
Polanu: - W pierwszej po#owie
wygl"dali&my jak bokser po nok-
daunie, co by#o chyba jeszcze
nast!pstwem ubieg#otygodniowej
przegranej w Nowej Jastrz"bce.
Inna sprawa, $e przy odrobinie
szcz!&cia mogli&my do przerwy
prowadzi%. Po zmianie stron po-
wia#o ju$ troch! optymizmem.
Wyprowadzali&my liczne kontry,
stworzyli&my sobie du$o sytuacji
strzeleckich, $adnej nie potrafi-
li&my niestety wykorzysta%. Go&-
cie, po naszym b#!dzie w#asnym,
mieli natomiast jedn" okazj!
i stracili&my bramk!, która za-
decydowa#a o naszej pora$ce.
Jak ju$ jednak mówi#em, nasza
gra w drugiej po#owie napawa
optymizmem, tym bardziej, $e
na boisku przebywa#a wówczas
praktycznie ju$ sama m#odzie$.
Je$eli wszyscy zrozumiej", $e
s" jedn" dru$yn", to w kolejnych
spotkaniach powinno by% dobrze.

(STM)

Orze" D#bno –
Skalnik/Bogda$ski
Kamionka Wielka (2-2)

Marek Przeklasa, trener
Or"a: - Uda#o si! nam uratowa%
punkt i z wyniku jestem zado-
wolony, chocia$ nie ukrywam,
$e przed meczem liczy#em na
pe#n" zdobycz. Przyst"pili&my
do tego spotkania os#abieni bra-
kiem stopera Piotrka Piotrow-
skiego oraz &rodkowego pomoc-
nika, Przemka 'azarza.
Wp#yn!#o to z pewno&ci" na ja-
ko&% naszej gry, zw#aszcza na
poczynania ofensywne. Mecz
u#o$y# si! dla nas niezbyt po-
my&lnie. W pierwszej po#owie
przewa$ali&my, wypracowali&-
my sobie trzy sytuacje strzelec-
kie, tymczasem przeciwnik strze-
li# nam bramk! „do szatni”.

W tej sytuacji, w drugiej po#owie
trzeba by#o próbowa% odrobi%
straty, a sko(czy#o si! to utrat"
drugiego gola, który wydawa#o
si!, $e pad# z pozycji spalonej.
Ciesz! si!, $e zespó# nie za#ama#
si! t" dwubramkow" strat", tym
bardziej, $e chwil! pó)niej przy-
sz#o nam gra% bez ukaranego
czerwon" kartk" 'ukasza
Dru$kowskiego. Mimo gry
w os#abieniu dru$yna mi#o mnie
zaskoczy#a, gdy$ od stanu 0-2
zacz!#a gra% lepiej. Przy odro-
binie szcz!&cia mogli&my nawet
wygra%. Nie chc! jednak komen-
towa% decyzji s!dziego, który
w ko(cówce spotkania nie uzna#
nam bramki, odgwizduj"c spa-
lonego. Rozegrali&my mo$e tro-
ch! s#abszy mecz ni$ na inau-
guracj!, jestem jednak w miar!
zadowolony, $e dru$yna podj!#a
walk! i gra#a do ko(ca. (STM)

Wis"a Szczucin – Helena
Nowy S%cz (2-1)

Jerzy Sma#, trener Wis"y: -
Po ubieg#otygodniowej wysokiej
pora$ce chcieli&my zrehabilito-
wa% si! za „wpadk!” w Barci-
cach. Uda#o nam si! to, chocia$
styl gry pozostawia jeszcze sporo
do $yczenia. Wa$ne jednak, $e
odnie&li&my zwyci!stwo i zdo-
byli&my pierwsze w tym sezonie
trzy punkty. Nie da si! ukry%,
$e nasza kadra jest bardzo
w"ska; gramy praktycznie bez
rezerwowych, a je$eli kto& siedzi
na #awce, to s" to juniorzy. Spot-
kanie to mia#o wyrównany prze-
bieg, a Helena wysoko zawiesi#a
nam poprzeczk!. W pierwszej
po#owie osi"gn!li&my lekk" prze-
wag!, po zmianie stron gra by#a
ju$ wyrównana. Cieszymy si!
z tej wygranej, szkoda tylko, $e
nie uda#o nam si! zagra% na
zero w tyle i w ostatnich sekun-
dach stracili&my bramk!.

(STM)

Wis"a Grobla – Grybovia
Grybów (1-1)

Wojciech Kujacz, szkolenio-
wiec Wis"y: - Musz! zacz"% od
tego, $e takiego pecha, jakiego
mamy w tej chwili to nie pa-
mi!tam nie tylko jako trener,
ale i z czasów mojej kariery za-
wodniczej. W ci"gu dwóch ty-
godni stracili&my Leszka
Wielb#"da, Marcina Krokosza
i Adriana Szczyg#a, którzy raczej
nie zagraj" ju$ do ko(ca rundy.
Do tego dosz#a kontuzja – mam
nadziej!, $e mniej gro)na - we
wczorajszym meczu Mariusza

Misy. Je$eli chodzi o sam mecz,
to w pierwszej po#owie uk#ada#
si! on po naszej my&li. Obj!li&my
prowadzenie i mieli&my jeszcze
kilka okazji do podwy$szenia
wyniku. Niestety, po zmianie
stron fatalny b#"d zaowocowa#
strat" przez nas bramki. Po
uzyskaniu wyrównania Grybo-
via z#apa#a wiatr w plecy,
osi"gn!#a przewag! i mog#a na-
wet ten pojedynek rozstrzygn"%
na swoj" korzy&%. My te$ mie-
li&my jednak jeszcze niez#e sy-
tuacje strzeleckie (Marcin Paj"k
i Rafa# Sarara), st"d te$
uwa$am, $e remis jest sprawied-
liwym wynikiem. Przed meczem
liczyli&my wprawdzie na trzy
punkty, cieszymy si! jednak
z tego jednego. Oby tylko w dal-
szych meczach obesz#o si! bez
dalszych kontuzji, bo w rezerwie
pozosta#a mi ju$ tylko sama
m#odzie$. (STM)

Olimpia Pisarzowa –
Nowa Jastrz%bka (2-1)

Zbigniew Labok, trener No-
wej Jastrz!bki: - By# to dla nas
pierwszy w pi"tej lidze mecz
wyjazdowy. Przyp#acili&my go
pora$k", gdy$ ch#opcy przyst"pi-
li do niego troch! stremowani.
W pierwszych dziesi!ciu minu-
tach mieli&my dwie wyborne
okazje do zdobycia bramki. Nie
potrafili&my jednak ich wyko-
rzysta% i sprawdzi#a si! stara
pi#karska zasada mówi"ca, $e
jak si! nie strzela, to si! traci.
W dalszych minutach gospoda-
rze przej!li inicjatyw! i w ko(-
cówce pierwszej po#owy po ewi-
dentnym naszym b#!dzie stra-
cili&my bramk!. W przerwie
„przemeblowa#em” nieco sk#ad,
nastawiaj"c zespó# na bardziej
ofensywn" gr!. Niestety, po przy-
padkowym zagraniu r!k", s!-
dzia podyktowa# rzut karny
i stracili&my drugiego gola. Nie
poddali&my si! jednak i po strza-
le Paw#a *aby z rzutu karnego
strzelili&my kontaktow" bramk!.
W ko(cówce przycisn!li&my, nie
uda#o nam si! jednak doprowa-
dzi% do remisu. Postaramy si!
wyci"gn"% z tej pora$ki korzy&ci
dla nas, gdy$ mecz ten przekona#
nas, $e na wyjazdach da si! zdo-
bywa% punkty. (STM)

&oso' &ososina Dolna –
D%brovia D%browa Tar-
nowska (5-1)

Roman Miko!ajczak,
graj!cy szkoleniowiec D!brovii:
- Trudno co& powiedzie% po tak

wysokiej pora$ce. Nie ukrywam,
$e jestem troch! rozczarowany
postaw" moich podopiecznych,
gdy$ nie zrealizowali oni za#o$e(
taktycznych nakre&lonych przed
meczem. W pierwszej po#owie
gra by#a w miar! wyrównana.
Niestety, po b#!dzie m#odego
bramkarza, który dopiero wcho-
dzi do gry stracili&my bramk!,
która w du$ej mierze ustawi#a
spotkanie. Po tym golu chcie-
li&my szybko odrobi% straty, „na-
dziali&my si!” na dwie kontry
i by#o po meczu. Nasza prze-
grana by#a jak najbardziej
zas#u$ona, cho% moim zdaniem
jej rozmiary s" za wysokie. Mu-
sz! powiedzie%, $e tydzie( przed
tym spotkaniem by# dla nas
ci!$ki i ch#opcy troch! nie tre-
nowali. Nie jest to jednak $adne
usprawiedliwienie. Chcemy te-
raz szybko si! podnie&% i jak
najszybciej zapomnie% o tej po-
ra$ce, tym bardziej, $e ju$ w &ro-
d! czeka nas kolejny mecz.

(STM)

Sandecja II Nowy S%cz –
Bruk-Bet II Nieciecza (1-0)

Janusz G!owacki, trener
Bruk-Betu II: - Przewaga gos-
podarzy by#a w tym spotkaniu
do&% du$a, ale mimo tego musz!
powiedzie%, $e nasza pora$ka
by#a bardzo pechowa. Widz"c,
$e rezerwy Sandecji przyst"pi#y
do tego meczu z kilkoma za-
wodnikami z pierwszego ze-
spo#u, mocno obawia#em si!
o wynik tej konfrontacji. Po-
cz"tkowe minuty zdawa#y si!
potwierdza% moje obawy, oka-
za#o si! jednak, $e rezerwy San-
decji nie mog#y poradzi% sobie
z nasz" bardzo m"drze graj"c"
obron". W ca#ym meczu s"de-
czanie stworzyli sobie 2-3 kla-
rowne sytuacje strzeleckie. San-
decja II przez wi!ksz" cz!&%
spotkania „bi#a g#ow" w mur”,
a bramka zdobyta przez ni"
w ko(cówce by#a mocno przy-
padkowa. Wida% jednak, $e jest
to bardzo dobra dru$yna. S"de-
czanie nie pozwolili nam prak-
tycznie na stworzenie ani jed-
nej okazji strzeleckiej, je&li nie
liczy% sytuacji, w której s!dzia
zastanawia# si! nad przyzna-
niem nam rzutu karnego. Mimo
tej pora$ki jestem zadowolony
z postawy zespo#u, obawia#em
si! bowiem, $e b!dzie znacznie
gorzej. Dru$yn! pochwali% mu-
sz! za zaanga$owanie i ch!%
wywiezienia punktów z Nowe-
go S"cza. (STM)

Jak bokser po nokdaunie
P I!K A  N O"N A . Po drugiej kolejce V ligi

IKS REM-TD Olkusz – Wola-
nia Wola Rz#dzi$ska (2-3)

szkoleniowiec
Wolanii: - Nie by!o to mo"e naj-
lepsze z naszej strony spotka-
nie i uwa"am, "e tydzie# temu
zagrali$my na lepszym pozio-
mie. Pierwsza po!owa nale"a!a
do przeciwnika. My rozpocz%-
li$my spi%ci i zagrali$my do
przerwy s!abo w defensywie.
Efekt tego by! taki, "e straci-
li$my dwie bramki, a mogli$my
straci& jeszcze jedn'. Po zmia-
nie stron niepodzielne panowa-
li$my ju" natomiast na boisku
i powinni$my wygra&
w wy"szych rozmiarach, gdy"
mieli$my jeszcze przynajmniej
trzy „setki”. Ciesz' mnie ko-
lejne zdobyte punkty, ale bar-
dzo niepokoi mnie postawa
s%dziów. Mimo zwyci%stwa
mam po tym meczu du"y nie-
smak. Je"eli s%dziowie b%d'
nadal tak s%dziowa&, to po
kilku kolejkach zdziesi'tkuj'
nam dru"yn%. Je"eli zawodnik
lub trener pope!nia!by takie
b!%dy, to ju" dawno by!by wy-
rzucony, tymczasem ci sami ar-
bitrzy od kilkunastu lat
prowadz' mecze i pope!niaj' te
same b!%dy. Rozumiem, "e s%-
dzia jest cz!owiekiem i mo"e
si% pomyli&, ale je"eli robi tyle
b!%dów, "e ogromne pretensje
maj' do niego obie dru"yny, to
co$ jest nie tak. Niestety, s%-
dziowie potrafi' z czarnego
zrobi& bia!e i nawet je"eli nie
maj' racji, upieraj' si% przy
swoim. S' przy tym butni
i pewni siebie, tak "e nie mo"na
im powiedzie& ani s!owa, bo oni
wszystko wiedz' najlepiej. S'
najwi%ksz' zmor' polskiego
futbolu, przy czym w czwartej
lidze s%dziowanie jest jeszcze
gorsze ni" w pi'tej.

(STM)

Karpaty Siepraw – BKS
Bochnia (1-0)

szkolenio-
wiec BKS: - Mecz zacz%li$my
do$& dobrze, gdy" zgodnie
z przedmeczowymi
za!o"eniami ruszyli$my od razu
do ataku, chc'c szybko zdoby&
bramk%. Ju" w 30 sekundzie
bardzo dobrej okazji nie wyko-
rzysta! Micha! Le$niak, chwil%
pó(niej Pawe! K%pa trafi! nato-
miast w boczn' siatk%. Du"e
tempo rozgrywania akcji,
w po!'czeniu z upaln' pogod',
spowodowa!o, "e w dalszych
minutach zacz%!o nam brako-
wa& tchu i gra wyrówna!a si%.
Karpaty otrz'sn%!y si% z naszej
przewagi i ju" do przerwy prze-
prowadzi!y kilka gro(nych
akcji. W szatni mówili$my, "e
trzeba bardzo uwa"a& na
kontry gospodarzy. Niestety,
zagrali$my troch% niefrasobli-
wie, w pewnym momencie za-
brak!o asekuracji i stracili$my
bramk%. W ko#cówce zagra-
li$my ju" „na hura”, niestety nie
uda!o nam si% strzeli& wyrów-
nuj'cego gola i musieli$my po-
godzi& si% z drug' w tym
sezonie pora"k'.

(STM)

Orze" Balin – Olimpia Woj-
nicz (2-0)
Maciej Smagacz, trener Olimpii:
- Uwa"am, "e bardziej spra-
wiedliwy by!by w tym meczu
remis. Mieli$my bowiem kilka
okazji do strzelenia bramki
(m.in. Jarek Ulas czy Darek Bar-
wacz), szkoda tylko, "e "adnej
z nich nie potrafili$my wyko-
rzysta&. Nie chcia!bym ocenia&
pracy s%dziego, w kilku sytua-
cjach móg! on jednak zagwiz-
da& inaczej. Mi%dzy innymi
moim zdaniem nale"a! nam si%
rzut karny, cho& po meczu ob-
serwator stwierdzi!, "e s%dzia
nie wypaczy! wyniku. Mamy tro-

ch% problemów kadrowych i za-
grali$my w Balinie to, na co nas
w tej chwili sta&. W ko#cówce
meczu poszli$my ju" na ca!o$&,
chc'c zdoby& wyrównuj'cego
gola. Sko#czy!o si% to jednak
kontr' gospodarzy, po której
Orze! zdoby! drug' bramk%. Na
wynik pracuje zawsze ca!a
dru"yna, dlatego nie chcia!bym
nikogo gani& ani te" szczegól-
nie wyró"nia&. Zarówno w tym,
jak i w poprzednim spotkaniu do
najrówniej prezentuj'cych si%
zawodników nale"eli jednak
z pewno$ci': Jarek Ulas, Tomek
Juszczyk, Darek Barwacz oraz
Kacper Zapa!a. Za walk% i prób%
wype!nienia za!o"e# taktycz-
nych, które nie zosta!y w pe!ni
zrealizowane, chcia!bym jed-
nak podzi%kowa& ca!emu ze-
spo!owi. (STM)

Tuchovia Tuchów – Orkan
Szczyrzyc (0-1)
Zbigniew Kordela, szkolenio-
wiec Tuchovii: - Có" tu powie-
dzie&, niby staramy si% gra&
!adnie dla oka, niby mamy prze-
wag%, jednak jak wida& nic
z tego na razie nie wynika. Mie-
li$my na pocz'tku spotkania
fantastyczn' okazj% Adriana
Czy"a, potem szans% mia!
S!awek Stec i niestety od tego
momentu nasza gra siad!a.
)a!uj% troch%, "e w przerwie
wpu$ci!em na boisko Paw!a
Ludw% za Mariusza Ustjanow-
skiego. S'dzi!em, "e w tym
upale b%dzie bardziej dyna-
miczny i poci'gnie troch% nasz'
gr%, nic takiego jednak nie na-
st'pi!o. Za du"o by!o w drugiej
po!owie chaosu w naszej grze,
nie mia! kto spokojnie rozegra&
pi!ki w $rodku pola, mno"y!y si%
niecelne podania. Bardzo s!abo
zagrali Ignacy Ligara i Marcin
Okaz. Szkoda tej przegranej,
gdy" tak naprawd% remis nie
krzywdzi!by "adnej ze stron.
Go$cie oddali w ca!ym spotka-
niu jeden celny strza! z 30 m,
przy którym lepiej powinien za-
chowa& si% Dawid )ydowski.
Zg!asza! on jednak drobne pro-
blemy z kolanem i by& mo"e
przeszkodzi!o mu to w skutecz-
nej interwencji przy tym ude-
rzeniu. (GREGOR)

Szreniawa Nowy Wi'nicz –
Limanovia Limanowa (3-0)
Mieczys!aw B%dkowski, dyrek-
tor sportowy Szreniawy: - Prak-
tycznie przez ca!e spotkanie
gra toczy!a si% pod nasze dyk-
tando. Zespó! Limanovii od po-
cz'tku spotkania nastawi! si%
na gr% defensywn' oraz wypro-
wadzanie kontr. Nasza prze-
waga by!a jednak tak du"a, "e
rywale bardzo rzadko zagra"ali
bramce S!awomira Lipi#skiego.
Ju" w pierwszej po!owie mog-
li$my zapewni& sobie wygran',
gdy" obok gola strzelonego
przez Szymona Kiwackiego zna-
komite okazje do zdobycia bra-
mek mieli tak"e Miros!aw
Dzie#ski i Leszek Tarasek.
Pierwszy z wymienionych zre-
habilitowa! si% w drugiej
po!owie, dwukrotnie wpisuj'c
si% na list% strzelców. Nasz ze-
spó! coraz lepiej prezentuje si%
pod wzgl%dem techniczno-tak-
tycznym, w kolejnych meczach
powinni$my wi%c gra& coraz le-
piej. Stworzyli$my naprawd%
solidn' dru"yn%, która prezen-
tuje dobry poziom czwartoli-
gowy. Nie ma co nawet
porównywa& obecnej dru"yny,
do tej, która wyst%powa!a
w rundzie wiosennej. W tym se-
zonie nie b%dzie ju" dochodzi!o
do sytuacji, w których ze-
spo!owi brakowa!oby pewno$ci
siebie. Si!' tej dru"yny jest
mocny kolektyw, co potwierdzi-
li$my w spotkaniu z Limanovi'.

(PIET)

Gra#a IV liga

Pomocnik Dunajca Zakliczyn Damian Jarosz (przy pi!ce) w meczu w Victori" Witowice Dolne
by! czo!owym graczem w #rodku pola. FOT. TOMASZ PIETRAS


