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Concordia Piotrków
Trybunalski – Kolejarz
Stró!e 0–2 (0–2)

0–1 Socha 23
0–2 Socha 37

C Hrynowiecki – Stolarski, Okpara,
Moli!ski, R"czka – Jab#ecki, Juszkiewicz
(69 Sikorski), B#achowicz (82 Szymczyk),
Pietrzak – Ba#ecki (55 Kuku#ka), Wolan (63
Zaor).

Zarychta – Dr"g (77 Bergier), Szufryn,
Wal$ciak, Ksi$%yc – Lipecki, Je%ewski (85 Nie-
psuj), Socha, Gry&lak – M$%yk (77 Frankiewicz),
Kozub (46 Le'niak).

Udany debiut w barwach Kole-
jarza zaliczy! Bart!omiej Socha.
Zosta! pozyskany z Zag!"bia
Sosnowiec zaledwie kilka dni
temu i dopiero pod koniec ty-
godnia wyja#ni!o si", $e b"dzie
móg! zagra% w spotkaniu z Con-
cordi&. Ten 28–letni napastnik
w przesz!o#ci reprezentowa!
barwy m.in. Odry Wodzis!aw,
Ruchu Radzionków i Podbeski-
dzia Bielsko – Bia!a. 

Kolejarz w spotkaniu z Con-
cordi& posiada! zdecydowan&
przewag" i gole by!y tylko
kwesti& czasu. Go#cie efektow-
nym zwyci"stwem chcieli zma-
za% plam" po #rodowej kl"sce

w Pucharze Polski z Ruchem
Radzionków, z którym prze-
grali 0–5. Socha od pocz&tku
meczu by! bardzo aktywny. Ju$
w 12 min gro'nie uderza! z 10
m, ale w ostatniej chwili zosta!
zablokowany przez obro(ców
gospodarzy. Nowemu napast-
nikowi nie zabrak!o natomiast
precyzji w 23 i 37 min. Strata
dwóch goli ca!kowicie podci"!a
skrzyd!a Concordii. Jeszcze
przed przerw& Kolejarz móg!
pokusi% si" o zdobycie kolej-
nych goli. Najlepsz& okazj" na
podwy$szenie rezultatu zmar-
nowa! Dr&g.

Po zmianie stron obydwie
dru$yny przechodzi!y praw-
dziwe m"czarnie. Poziom spot-
kania znacznie si" obni$y!
i z czasem zebrani kibice za-
cz"li si" nudzi%. Concordia gra-
!a bez wiary w osi&gni"cie ko-
rzystnego rezultatu. Gospoda-
rze tylko raz zagrozili bramce
go#ci, gdy w 72 min gro'nie
uderza! Pietrzak. Kolejarz pil-
nowa! korzystnego rezultatu
nie anga$uj&c si" specjalnie
w akcje ofensywne. Druga po-
!owa pozostawi!a zw!aszcza
w opinii trenera Kolejarza, Ja-
ros!awa Araszkiewicza spory
niedosyt. 

– Pierwsza cz!"# gry w wy-
konaniu mojej dru$yny by%a
bardzo dobra – powiedzia! szko-

leniowiec zwyci"skiej dru$yny.
– Po zmianie stron by%o ju$ du$o
gorzej. B!dziemy na spokojnie
analizowa# przyczyny takiej
postawy w celu wyeliminowania
b%!dów. By# mo$e ogromny upa%
i zbyt szybkie tempo w pierwszej
po%owie spowodowa%o s%absz&
dyspozycj! po przerwie. Socha
zaliczy% udany debiut, ale w mo-
jej dru$ynie nie ma bohaterów.
Stanowimy kolektyw i ka$dy
ma swój udzia% w osi&gni!tym
zwyci!stwie.

Kolejarz po trzech spotka-
niach ma komplet punktów i na-
dal zachowuje czyste konto stra-
conych bramek. W najbli$sz&
#rod" podopieczni Araszkiewi-
cza rozegraj& zaleg!y mecz na
wyje'dzie z GKS–em Jastrz"bie. 

(JABU)

Znakomity debiut Sochy

Jak pad!y bramki

0–1 Po zespo!owej akcji
Kolejarza pi!ka trafi-

!a do Sochy, który technicz-
nym uderzeniem z 16 m w gór-
ny róg pokona! bramkarza gos-
podarzy.

0–2 Pi!k" w pole karne
do#rodkowa! Gry$-

lak, a Socha z kilku metrów po-
kona! Hrynowieckiego.

"wit Nowy Dwór 
Mazowiecki – Bruk–Bet 
Nieciecza 1–0 (0–0)

1–0 Zjawi!ski 51

Kucharczyk. Widzów 500.
Fogler – Lendzion, Reginis, Gurz$da,

Adamczyk – Jagodzi!ski (81 Wojtczak), Enow
(90 Zezula), Obem, Lewicki (62 Ko!czy!ski) –
Zjawi!ski, Kucharczyk (90 Galicki).

Baran – Kleinschmidt, Jacek, Czarny,
Zontek – Sza#$ga, Prokop, Cygnar (67 Metz),
Le'niowski (58 Fedoruk) – Smó#ka, Dzier%a-
nowski (58 Ja#ocha).

Niecieczanie przyst&pili do meczu
ze )witem z zamiarem zdobycia
kompletu punktów i przyzna%
trzeba, $e gra jak& zaprezentowali
na boisku rywala wszystkim si"
podoba!a. Niestety pi!ka no$na
ma to do siebie, $e nie przyznaje
si" w niej punktów za wra$enie
artystyczne, tylko za zdobyte
bramki, a tych o jedn& wi"cej
strzelili gospodarze. – Wida#, $e
zespó% 'witu to solidna dru$yna,
w meczu z naszym zespo%em nie
wznios%a si! jednak na wy$yny
swoich mo$liwo"ci i przyzna# trze-
ba, $e to my byli"my bli$si wy-
granej – stwierdzi! napastnik
Bruk–Betu Waldemar Dzier$a-
nowski.

Istotnie zespó! )witu nie za-
chwyci!, odniós! jednak ju$ czwar-

te zwyci"stwo w tym sezonie, na-
tomiast od 34 spotka( ligowych
(wliczaj&c ca!y poprzedni sezon
III–ligowy) utrzymuje miano dru-
$yny niepokonanej. W meczu z
Bruk–Betem miejscowi sami nie
skonstruowali praktycznie $adnej
akcji ofensywnej, gola strzelili na-
tomiast korzystaj&c z prezentu
niecieczan, którzy stracili pi!k"
w #rodku pola.

Przyjezdni powinni byli obj&%
prowadzenie ju$ w 5 min, jednak
b"d&cy w znakomitej sytuacji
Dzier$anowski nie potrafi! poko-
na% bardzo dobrze spisuj&cego
si" bramkarza )witu Bart!omieja
Foglera. Pó'niej przez niemal ca!&
pierwsz& po!ow" zespó! Bruk–
Betu posiada! inicjatyw", jednak
mimo du$ej przewagi go#cie nie
potrafili zako(czy% swoich akcji
celnym trafieniem.

W drugiej ods!onie obraz gry
w zasadzie nie uleg! zmianie, z
t& tylko ró$nic&, $e nowodworza-
nie od 51 min prowadzili 1–0. Przy-
jezdni ca!y czas d&$yli do zmiany
niekorzystnego wyniku i mieli ku
temu co najmniej trzy doskonale
okazje, $adnej z nich jednak nie
wykorzystali. Bliscy szcz"#cia byli
Pawe! Smó!ka oraz dwukrotnie
Tomasz Metz, który uderzaj&c z
linii pola karnego na wprost bram-
ki, dwa razy strzeli! „Panu Bogu
w okno”. Miejscowi oddali wtedy
tylko dwa celne strza!y, po obu

pi!ka pad!a jednak !upem Nor-
berta Barana. – Szkoda, $e nie
wykorzystali"my ani jednej sy-
tuacji bramkowej z tych jakie
sobie wypracowali"my. Rozegra-
li"my na prawd! dobry mecz,
du$o lepszy ni$ ten w Suwa%kach,
niestety nie zdobyli"my $adnego
punktu. W drugiej po%owie dobre
zmiany dali Patryk Ja%ocha i
Adrian Fedoruk, byli"my niemal
ca%y czas w ataku i do ko(ca wie-
rzyli"my, $e strzelimy cho# jedn&
bramk! i doprowadzimy do re-
misu. Zabrak%o nam jednak sku-
teczno"ci pod bramk& rywali i
dlatego wracamy do domu z pu-
stymi r!kami. Cieszy jedynie to,
$e zespó% bardzo dobrze wytrzyma%
spotkanie pod wzgl!dem kondy-
cyjnym – podkre#li! trener Bruk–
Betu Marcin Ja!ocha. (PIET)

Prezent od niecieczan

Jak pad!a bramka

1–0 Niecieczanie wypro-
wadzaj%c kontr"

stracili pi!k" w #rodku pola.
Kucharczyk natychmiast za-
gra! futbolówk" na praw%
stron" do Zjawi&skiego, który
mimo próby zablokowania pi!-
ki w#lizgiem przez Kleinsch-
midta i Jacka, strza!em w d!u-
gi róg pokona! Barana.

Hajduk 71,
75, 79, 80, Pi"tkowski 85 – Nowacki 18. 

Kycko 22, (yt-
wyniuk 55, Fundakowski 68. 

Filipek 90 – Bzd$ga 39.

)wierzbi!ski 52
– Ne'cior 77. 
(aciok 90 – Warszawski 47, Sta!czuk 78.

    1. )wit                                        4        12       4–0–0       11–6
   2. Start                                       4        12       4–0–0        7–2
   3.  Pelikan                                 4        10        3–1–0        9–2
   4.  Kolejarz                                3          9       3–0–0       6–0
   5.  Resovia                                4          7          2–1–1       11–3
   6.  Bruk–Bet                             4          7          2–1–1        9–2
   7.  Jeziorak                              4          7          2–1–1        6–3
   8.  Przebój                                 4          6        2–0–2       8–6

   9.  Okocimski                          4          6        2–0–2       4–9
 10.  Ruch                                      4          5          1–2–1       5–5
  11.  OKS                                         4          5          1–2–1        4–7
 12.  Sokó#                                      4          4          1–1–2        2–5
 13.  Hetman                                4          3        1–0–3        3–8
 14.  Olimpia                                4          3        1–0–3      7–13
 15.  Wigry                                     4          2        0–2–2         1–3
 16.  Concordia                           4           1        0–1–3       4–9
 17.  Jastrz$bie                          3          0       0–0–3        3–7
 18.  Stal                                         4          0       0–0–4      2–12

Jastrz$bie – Kolejarz 19.
Ruch – )wit

16, Przebój – Wigry 17, Stal – Jastrz$bie 17, Olimpia
– Hetman 17,  Start – Sokó# 17, Jeziorak – Concordia
17; Pelikan – OKS 11.15, Bruk–Bet
– Resovia 16, Kolejarz – Okocimski 17. 

(ML)

Pozosta!e mecze i tabela II ligi

Okocimski Brzesko
– Przebój Wolbrom
1–0 (0–0)

1–0 Kisiel 61

600.
Palej – Szymonik, Policht, Cegli!ski,

Wawryka – Rupa (54 Krzak), Popiela (75 Kostecki),
Wojcieszy!ski, Matras – Ogar (68 Piotrowicz),
Kisiel (88 Skorupski).
Przebój: Palczewski – T. Szczepanik, Jurczyk,
Duda, P. Szczepanik (46 *elazny) – *mudka
(46 Nagaoka), Górski (46 Derejczyk), Dudzi!ski,
Guja, Lickiewicz – Kuta (75 Wdowik).

Zespó! Okocimskiego rozegra!
znakomite spotkanie i zas!u$e-
nie zainkasowa! trzy punkty.

Ju$ w pierwszej po!owie, która
toczy!a si" pod dyktando „Pi-
woszy”, mog!o pa#% kilka bra-
mek dla gospodarzy. Jako pierw-
szy na list" strzelców móg! wpi-
sa% si" *ukasz Popiela, jednak
po podaniu *ukasza Rupy mi-
nimalnie chybi!. Znakomitych
sytuacji nie wykorzystali tak$e
Tomasz Ogar oraz S!awomir
Matras, którzy fatalnie pud!o-
wali oddaj&c strza!y z pola kar-
nego Przeboju.

Zespó! Przeboju bliski szcz"-
#cia by! z kolei w przed!u$onym
czasie gry pierwszej po!owy,
gdy po uderzeniu Micha!a Guji
z rzutu wolnego pi!ka trafi!a
w poprzeczk".

Po zmianie stron brzeszcza-
nie znów zacz"li kontrolowa%

sytuacj" na boisku i ju$ w 48
min mogli obj&% prowadzenie,
jednak po podaniu Matrasa
i „g!ówce” Popieli oddanej z 4
metrów pi!ka poszybowa!a nad
bramk&. Kolejne koronkowe ak-
cje „Piwoszy” wreszcie zako(-
czy!y si" golem zdobytym przez
Macieja Kisiela. Po stracie gola
przyjezdni próbowali nie#mia!o
zaatakowa% bramk" Okocim-
skiego, czynili to jednak nad-
zwyczaj anemicznie. Zdecydo-
wanie gro'niejsze by!y nato-
miast akcje ofensywne gospo-
darzy. Bliski podwy$szenia wy-
niku w 67 min by! Popiela, który
po podaniu Ogara pos!a! pi!k"
minimalnie obok s!upka. Zde-
cydowanie najlepsz& okazj" do
zdobycia kolejnej bramki miej-
scowi mieli jednak w przed!u-
$onym czasie gry. Po kontrze
zainicjowanej przez Matrasa pi!-
ka trafi!a do Wojciecha Wojcie-
szy(skiego, który strza!em z 7
metrów próbowa! pokona% Ma-
cieja Palczewskiego, bramkarz
Przeboju popisa! si" jednak ka-
pitaln& interwencj&, natomiast
po dobitce Sergiusza Kosteckie-
go futbolówka trafi!a w po-
przeczk".

Go#cie mieli jeszcze szans"
na doprowadzenie do remisu
w ostatniej akcji meczu, lecz
mocny strza! Tomasza Wdowika
z oko!o 25 metrów w !adnym
stylu obroni! Jaros!aw Palej.

(PIET)

Pi!kny „szczupak”
Macieja Kisiela

Maciej Kisiel (jasny strój) po raz kolejny zapewni! zwyci"stwo swojemu zespo!owi,
tu w rywalizacji z Grzegorzem Jurczykiem.  FOT. MACIEJ PYTKA

Daniel #mudka w pojedynku z Mateuszem Wawryk$ (jasny
strój).  FOT. MACIEJ PYTKA

Zdaniem trenerów

Krzysztof "!tocha,
Okocimski:
–  Ju' w pierwszej po!owie mieli#-
my kilka doskona!ych okazji bram-
kowych, zabrak!o nam wtedy tro-
ch" szcz"#cia. Po zmianie stron
równie' przewa'ali#my i gol dla
nas by! jedynie kwesti% czasu.  

Antoni Szymanowski,
Przebój:
– Mecz nie by! porywaj%cym wido-
wiskiem, wynik ca!y czas kr"ci! si"
wokó! remisu, ale stara pi!karska
prawda mówi, 'e ten kto strzela
bramki ten wygrywa.  Okocimski
wygra! zas!u'enie. (PIET)

Jak pad!a bramka

1–0 Po koronkowej akcji
Okocimskiego Rupa

zagra! pi!k" do Matrasa, ten
do#rodkowa! z prawej strony
na pole karne do Kisiela, który
pi"knym „szczupakiem”
z oko!o 8 metrów pokona! Pal-
czewskiego.


