
Okocimski Brzesko 
– Jeziorak I!awa 0–0

Palej – Szymonik, Policht, Cegli!ski,
Wawryka – Kostecki (78 Krzak), Piotrowicz (40
Rupa), Kozie" (83 Jag"a), Wojcieszy!ski – Kisiel
(87 Skorupski), Popiela.

Staniszewski – Kowalski, Kressin (69
Pater), Ruczy!ski, Drzystek –Sedlewski, Dymowski,
Zakierski, Tomczyk (78 Dobro!ski) – Rybkiewicz,
Figurski.

Mecz s!siadów w tabeli by" jed-
nostronnym pojedynkiem, w któ-
rym niemal ca"y czas inicjatyw#
posiada" zespó" Okocimskiego.
Miejscowi ju$ w pierwszej po"owie
co najmniej trzykrotnie mogli
wpisa% si# na list# strzelców. Zna-
komicie dysponowany bramkarz
Jezioraka Tomasz Staniszewski
wygra" pojedynki z&ukaszem Po-
piel! i Paw"em Piotrowiczem, na-
tomiast po uderzeniu Sergiusza
Kosteckiego z rzutu wolnego wy-
kaza" si# kapitalnym refleksem
i pi"k# zmierzaj!c! pod poprzecz-
k# ko'cami palców wybi" na rzut
ro$ny. Przyjezdni w pierwszej po-
"owie tylko raz powa$nie zagrozili
bramce Jaros"awa Paleja, gdy w 13
min po do(rodkowaniu Piotra
Rybkiewicza z rzutu ro$nego Ce-
zary Ruczy'ski minimalnie chybi"
g"ow! z 5 metrów.

W drugiej ods"onie nie sposób
by"o nawet zliczy% wszystkich sy-
tuacji bramkowych, jakie brzesz-
czanie stworzyli pod bramk! Je-
zioraka. Gro)ne strza"y Popieli,
&ukasza Rupy i Wojciecha Woj-
cieszy'skiego w znakomitym sty-
lu broni" jednak bramkarz go(ci.
Naj"adniejszym uderzeniem (z
oko"o 30 metrów) popisa" si# w 54
min wyró$niaj!cy si# zawodnik
Okocimskiego Popiela. Pi"ka po
drodze trafi"a jeszcze w g"ow#
jednego z zawodników i zmierza"a

w „okienko”, Staniszewski wy-
ci!gn!" si# jak struna i wybi" fut-
bolówk# nad poprzeczk#. Czym
bli$ej by"o ko'ca meczu, napór
„Piwoszy” by" coraz wi#kszy, jed-
nak szcz#(cie ca"y czas by"o przy
zespole go(ci, który do ko'ca sku-
tecznie broni" dost#pu do w"asnej
bramki i w efekcie zainkasowa"
cenny punkt.

Mo$e lekarstwem na niesku-
teczno(% brzeszcan b#dzie Daniel
Jarosz. Dzisiaj ten 22–letni na-
pastnik ma podpisa% umow#
z Okocimskim i nic nie powinno
stan!% na przeszkodzie w jego
(rodowym wyst#pie przeciwko
Startowi Otwock. Jarosz jest wy-
chowankiem Hutnika Kraków,
a ostatnio gra" w Górniku Wie-
liczka. PIOTR PIETRAS
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Pozosta!e mecze
i tabela II ligi

Wa-
laszczyk 32 – Czarnecki 57, #aglewski 72,
Twardowski 89.

Kiema 50, Udoudo 76, Duda 90 kar-
ny.

$ytwyniuk 3 karny, Kycko 8, Fundakowski 28
– Sowa 25 samob., Kukulski 83.

Wrzesi!ski 67 – Bobrowski 7, Ma-
zurkiewicz 29, Wocial 50, Sta!czuk 80.

Drw%cki 20.
    1.  Start                                    6         16       5–1–0        11–3
   2.  &wit                                     6         16       5–1–0       14–8
   3.  Bruk–Bet                          6         13        4–1–1       13–4
   4.  Pelikan                              6         13        4–1–1        11–4
   5.  Kolejarz                            6         12      4–0–2       10–5
   6.  Okocimski                       6         10       3–1–2       6–10
   7.  Jeziorak                           6           9       2–3–1         7–4
   8.  Ruch                                   6           9       2–3–1       10–8
   9.  Przebój                              6           8       2–2–2       10–8
 10.  Resovia                             6           7       2–1–3       10–8
  11.  Wigry                                  6           6       1–3–2         5–6
 12.  Olimpia                             6           6      2–0–4      13–17
 13.  OKS                                      6           6       1–3–2       6–10
 14.  Hetman                             6           6      2–0–4       7–14
 15.  Sokó"                                  6           5       1–2–3         2–8
 16.  Stal                                      6           4        1–1–4       6–13
 17.  Concordia                       6           2      0–2–4       6–14
 18.  Jastrz%bie                       6            1       0–1–5       6–12

Bruk–Bet – Hetman
(16), Kolejarz – OKS (16), Ruch – Olimpia (16),
Przebój – &wit (17), Start – Okocimski (17), Stal
– Concordia (17), Pelikan – Resovia (17), Jeziorak
– Wigry (17), Jastrz%bie – Sokó" (19).

(ML)

Olimpia Elbl"g –
Bruk–Bet Nieciecza 
2–3 (2–1)

Ku' – Kopycki, Jurgielewicz, Stan-
kiewicz, Laskowski – Nowacki, Stró(, Pietro!
(70 Sty)), Ko"odziejski – Trafarski (77 Ko-
walczyk), Piotrowski (62 Roszak).

Baran – Kleinschmidt, Jacek,
Czarny, Zontek – Sza"%ga, Prokop, Metz
(52 Cygnar), Le)niowski (25 Kot) – Smó"ka
(87 Rygu"a), Dzier(anowski (46 Ja"ocha).

Mecz dwóch beniaminków re-
welacyjnie rozpocz#li gospo-
darze, którzy w pierwszych
dwóch kwadransach niepo-
dzielnie panowali na boisku.
Obserwuj!c ten fragment spot-
kania wydawa"o si#, $e Bruk–
Bet wróci z Elbl!ga ze sporym
baga$em bramkowym. Niecie-
czanie uporz!dkowali jednak
szeregi i jeszcze przed prze-
rw! zdobyli kontaktowego
gola.

Po zmianie stron role si#
odwróci"y i ton wydarzeniom
boiskowym zacz#li nadawa%
go(cie, którzy w odst#pie 120
sekund wyszli na prowadzenie.
Bruk–Bet przej!" inicjatyw#
i móg" strzeli% jeszcze kilka
bramek. Najlepszych okazji

nie wykorzystali jednak dwu-
krotnie Pawe" Smó"ka (a i tak
zaliczy" hat tricka) i Patryk
Ja"ocha. – Prze!omowym mo-
mentem meczu by!o wej"cie
na boisko Piotra Kota. Nasza
gra od tego momentu zacz#!a
wygl$da% coraz lepiej, z!apa-
li"my wtedy drugi oddech i po
przerwie wszystko potoczy!o
si# ju& po naszej my"li
– stwierdzi" trener Bruk–Betu
Marcin Ja"ocha.

(PIET)

Kot odmieni!
zespó!

Wigry Suwa!ki – Kolejarz 
Stró#e 3–2 (2–1)

Salik – Bajko, Makarewicz, Rogozi!ski,
Radzio (90+3 Kesler) –Makuszewski (70 Sadowski),
&wierzbi!ski, Danilczyk, Dr*gowski – Zils (88
Sanni), O"owniuk (84 Chudzi!ski).

Gr*dalski – Tywoniuk, Ksi%(yc, Lipecki,
Wa!czyk – Je(ewski, Frankiewicz (61 Florian),
Bergier (81 Szymczyk), Kozub (50 Dr*g) – Socha,
M%(yk.

Kolejarz ju$ w czwartek wyruszy"
w dalek! podró$, by na drugim
ko'cu Polski poszuka% szansy na
zrehabilitowanie si# za ubieg"o-
tygodniow! wpadk# na w"asnym
boisku z Okocimskim.

Tymczasem gorzej dla przy-
jezdnych rozpocz!% si# nie mog"o,
gdy$ bramk# stracili ju$ po pierw-
szej akcji. W 27 min przed sw!
kolejn! golow! szans! stan!" Da-
niel O"owniuk. Na szcz#(cie dla
go(ci, tym razem po jego strzale
pi"ka o centymetry min#"a s"upek.
5 min pó)niej kapitaln! okazj#
zmarnotrawi" &otysz Vitalijs Zils,
który po przedryblowaniu czte-
rech rywali i „po"o$eniu” na mu-

rawie Fabiana Gr!dalskiego, nie
trafi" do pustej bramki. Gdy wy-
dawa"o si#, $e wynik utrzyma si#
do ko'ca pierwszej po"owy, s#dzia
zmuszony zosta" do wskazania
na (rodek boiska. I to dwukrotnie.
Najpierw defensorzy Kolejarza
po raz kolejny nie zachowali na-
le$ytej czujno(ci, z czego bez-
wzgl#dnie skorzysta" Zils. B"ys-
kawicznie odpowiedzia" na to Bart-
"omiej Socha, zdobywaj!c kon-
taktowego gola.

Po przerwie obraz gry zmieni"
si# o tyle, $e deszcz przybra" na

sile, a pi"karze przestali szanowa%
ko(ci przeciwników. Posypa"y si#
$ó"te kartki. W 64 min po strzale
Macieja Makuszewskiego udanie
interweniowa" golkiper przyjezd-
nych, w 67 min z dystansu chybi"
O"owniuk. Pó)niej wigor odzyskali
futboli(ci z podgrybowskiej miejs-
cowo(ci. W 73 i 75 min miejscow-
ych przed utrat! goli uratowa"
Kamil Salik, broni!c gro)ne ude-
rzenia Krzysztofa Lipeckiego. Wy-
starczy"a jedna kontra gospoda-
rzy, by ci za spraw! O"owniuka
ponownie prowadzili ró$nic!
dwóch goli. Riposta go(ci by"a
znów natychmiastowa. Trafienie
Dawida Floriana przywróci"o im
wiar# w uratowanie punktu. Po-
stawili wszystko na jedna kart#,
zapominaj!c o defensywie. Ich
wysi"ki zda"y si# jednak na nic,
cho% blisko szcz#(cia by" Mariusz
M#$yk. Ma"o tego, w ko'cówce
omal nie stracili czwartego gola,
gdy Rafa" Sadowski trafi" w po-
przeczk#.

– Gramy techniczn$ pi!k# i nie-
wiele z tego dobrego wynika. Mo&e
lepiej b#dzie przestawi% si# na
bardziej toporny styl, zasadzaj$cy
si# na walce wr#cz? Przegrali"my,
poniewa& pope!nili"my zbyt wiele
b!#dów w obronie. Zabrak!o w niej
kontuzjowanych Dawida Szufry-
na, Micha!a Gry'laka i Darka
Wal#ciaka – powiedzia" po meczu
Jaros"aw Araszkiewicz. (DW)

Nieudana rehabilitacja

Jak pad!y bramki

Po do!rodkowaniu
Stró"a z rzutu wol-

nego Trafarski strza#em g#o-
w$ pokona# Barana.

Trafarski poda#
pi#k% spod linii

ko&cowej boiska do Ko#o-
dziejskiego, który strzeli# do
pustej bramki.

Zontek przedar# si%
lew$ stron$, do-

!rodkowa# do Smó#ki, który
strza#em z bliska zdoby# kon-
taktowego gola.

Smó#ka wykorzys-
tuj$c biern$

postaw% obro&ców Olimpii po
raz drugi pokona# Kucia.

Kompletnie zagu-
biona defensywa

gospodarzy pope#ni#a kolejny
b#$d, który z zimn$ krwi$ wy-
korzysta# Smó#ka.

Jak pad!y bramki

Po rzucie ro"nym i pod-
biciu pi#ki przez Bergie-

ra, O#owniuk z 5 m trafi# do siatki.
Jakub Wa&czyk nie
upilnowa# Zilsa, który

z bliska trafi# do bramki.
M%"yk z Soch$ rozklepali
obron% Wigier, a ten

ostatni przymierzy# celnie z 6 m.
Po do!rodkowaniu Zilsa
i b#%dzie Bergiera O#ow-

niuk przelobowa# Gr$dalskiego.
Tu" po wznowieniu gry
od !rodka w sytuacji

sam na sam z Salikiem znalaz# si%
Florian, pokonuj$c go pot%"nym
uderzeniem. Pi#ka wyl$dowa#a
pod poprzeczk$.

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

Iwanowski – Talkowski, Kopruski, Aziewicz,
Stefanowicz –S%drowski (62 Wasilewicz), Tunkiewicz
(62 Mi"oszewski), Suchocki, Filipek – $ukasik, Mi"kowski
(58 Spycha"a).

: Palczewski – #elazny, Jurczyk, Wdowik,
P. Szczepanik – Nagaoka (89 Osuch), Lickiewicz,
Duda, Derejczyk (83 #mudka) –Dudzi!ski, Kuta.

Po ostatnim gwizdku s#dziego obaj
szkoleniowcy byli zadowoleni zwy-
walczonego punktu, bior!c po-
prawki na braki kadrowe, które
po obu stronach by"y one spore.
Jednak ju$ w nieoficjalnych roz-
mowach Jerzy Budzi"ek zOlsztyna
i Antoni Szymanowski z Wolbro-
mia, podkre(lali, $e nie o remis im
chodzi"o... – Mo&e w pierwszej
cz#"ci to wolbromianie mieli kilka
okazji bramkowych, ale po prze-
rwie to mój zespó! by! bli&szy zwy-
ci#stwa – argumentowa" Jerzy Bu-
dzi"ek.

Skoro mowa o pierwszej po"o-
wie, to wniej trzy doskona"e okazje

mia" Robert Kuta. Najpierw chcia"
wykorzysta% (lisk! muraw#, de-
cyduj!c si# na p"aski strza", jednak
Iwanowski sparowa" pi"k# na róg
(26 min). Potem zkolei mocno pod-
kr#ci" futbolówk# uderzon! zboku
i omal nie wyl!dowa"a w przeciw-
nym „okienku” (32 min). Wreszcie
zboku samotnie podchodzi" bram-
karza, lecz go nie pokona" (35 min).

Druga ods"ona mog"a si# roz-
pocz!% fantastycznie dla miejscow-
ych. Po akcji Filipka, Mi"kowski
przymierzy" w poprzeczk#, a mi-
nut# pó)niej go(cie cieszyli si#
zprowadzenia. To si# nazywa skar-
cenie niefrasobliwo(ci przeciwnika.
Jednak olsztynianie szybko do-
prowadzili do remisu, awko'cówce
byli bliscy przechylenia szali na
swoj! stron#. W 86 min Filipek
mierzy" w„okienko”, lecz Palczew-
ski wyci!gn!" si# jak d"ugi, prze-
nosz!c pi"k# ponad poprzeczk!.

Zkolei ju$ wdoliczonym czasie
na indywidualn! akcj# zdecydowa"
si# Suchocki. Zagra" w poprzek
pola karnego do Filipka, który jed-
nak przepu(ci" pi"k# i oto sam
przed Palczewskim znalaz" si# &u-
kasik. Na szcz#(cie dla wolbromian
trafi" w poprzeczk#.

– Nie wybrzydzajmy, ch!opcy
zostawili kawa! zdrowia na boisku
–powiedzia" po meczu Antoni Szy-
manowski, trener Przeboju, pa-
mi#taj!c o zmarnowanych pozy-
cjach swojej ekipy w pierwszej po-
"owie. – Zdobyli"my pierwszy je-
sienny punkt na wyje'dzie, cho%
znowu w Olsztynie nie utrzyma-
li"my prowadzenia. Przed rokiem
jednak roztrwonili"my dwubram-
kow$ zaliczk#...

(ZAB)

Nie o remis
chodzi!o

Jak pad!y bramki

Nagaoka tu" przed li-
ni$ pola karnego zgu-

bi# obro&c%, poci$gn$# troch%
do boku, posy#aj$c pi#k% do siat-
ki tu" przy s#upku.

'ukasik strza#em z wol-
nego z 30 m z prawej

strony trafi# w przeciwny róg.

„Piwosze” przegrali
ze Staniszewskim

W ataku gracz Okocimskiego Pawe! Piotrowicz (bia!a koszulka)  FOT. MACIEJ PYTKA

Zdaniem trenerów

Krzysztof "#tocha, Okocimski:
– W pierwszej po#owie zagrali!my niezbyt agresywnie, przeciwnik mia#
wi%c wtedy du"o swobody do rozgrywania pi#ki. Po przerwie by#o ju"
znacznie lepiej i praktycznie przez ca#$ drug$ po#ow% atakowali!my
bramk% rywali, szkoda tylko "e bez efektu bramkowego. Bardzo dobr$
zmian% da# 'ukasz Rupa, który wraz z pojawieniem si% na boisku zacz$#
nap%dza( nasz$ gr%. Do ostatniej minuty d$"yli!my do strzelenia gola,
niestety tym razem nam si% to nie uda#o i musieli!my zadowoli( si% jed-
nym punktem.

Wojciech Tarnowski, Jeziorak:
– Okocimski to bardzo gro)ny zespó#, który pokaza# "e potrafi gra(
w pi#k% no"n$. Naszym g#ównym celem by#a dobra organizacja gry
w obronie i ten cel uda#o si% nam osi$gn$(. Na specjaln$ pochwa#% za-
s#u"y# nasz bramkarz Tomasz Staniszewski, który kilkakrotnie urato-
wa# nas przed utrat$ gola. (PIET)


