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PI!KANO"NA II liga

Z nadziejami na spotkanie
z wiceliderem wyje!d!ali pi"ka-
rzeBruk-Betu.Wysokimzwyci#-
stwem nad OKS Olsztyn zao-
strzylinietylkoapetytykibiców,
ale te! w"asne ambicje. Nie mo-
g"o to dziwi$. W tym pojedynku
pokazali, !e sta$ ich na dobry,
techniczny, a przede wszystkim
skuteczny futbol. Ci%g dalszy
mia"nast%pi$nastadionie,nieco
zaniedbanym,niedawnegojesz-
czeprzedstawicielaekstraklasy.

Niecieczaniezaprezentowali
si# z dobrej strony. Jednak mu-
sieli uzna$ wy!szo&$ przeciw-
nika. Ponownie przekonali si#,
!epi"kazesprawiedliwo&ci%nie
zawsze musi mie$ co& wspól-
nego.

Remis w tym pojedynku nie
skrzywdzi"by !adnej dru!yny.
'wit tymczasem odniós"
czwarte zwyci#stwo z rz#du.
Bruk-Bet poniós" pierwsz% po-
ra!k# w sezonie. – W pi"ce
za wra!enia artystyczne nie
przyznaje si# punktów. Z tego
wyniku nie robimy tragedii. To
materia" do przemy&le(
przed kolejnym meczami – mó-
wi" po spotkaniu opiekun
niecieczan Marcin Ja"ocha.

Bruk-Bet, zgodnie z za"o!e-
niami, od pocz%tku ruszy"
do przodu. Gra" to, co umie naj-
lepiej,0fensywnieipressingiem.
Ju! w 4 min Le&niowski uderzy"
gro)nie. Trzy minuty pó)niej

wynik móg" otworzy$
Dzier!anowski. Stoj%c na siód-
mym metrze, otrzyma" dobre
podanieodProkopa,aleuderzy"
lekko i Fogler nie mia" !adnych
k"opotów ze z"apaniem pi"ki.
Gospodarze doszli do g"osu
po kwadransie gry. W 15 min
strza"Kucharczykaz"apa"Baran.
W 17 min z 10 metrów uderza"
Lewicki, jednak fatalnie prze-
strzeli". Chwil# pó)niej ponow-
nie Lewicki uderzy" gro)nie
g"ow%, lecz tym razem pi"ka
przesz"a nad poprzeczk%. Mecz
zacz%"si#wyrównywa$zlekkim
wskazaniem na Bruk-Bet. Go-

spodarze grali d"ugim poda-
niaminadoskonalesi#rozumie-
j%cych Kucharczyka
i Zajawi(skiego. Niecieczanie
prezentowalitechnicznyfutbol,
jednak nie mieli pomys"u na ro-
zmontowaniedobrzeprezentu-
j%cego si# bloku obronnego
go&ci. Broni% by"y strza"y z dy-
stansu. W 35 min po "adnym
uderzeniuLe&niowskiegoFogler
popisa" si# pi#kn% parad%.

O losach meczu przes%dzi"a
51 min. Lewicki wyprowadzi"
pi"k# ze &rodka boiska, zagra"
doKucharczyka.Tenprzed"u!y"
do znajduj%cego si# ko"o trójki

obro(ców (!) Bruk-Betu Zjawi(-
skiego, który strza"em z 11 me-
trów w d"ugi róg pokona" Ba-
rana.–Zagrali&mys"abiejpocz%-
tek drugiej po"owy i to niestety
zawa!y"o na naszej pora!ce –
ocenia" Ja"ocha.

Po stracie bramki Bruk-Bet
wr#czrzuci"si#naprzeciwnika.
Ratunkiemofensywnymdlago-
spodarzyby"yd"ugiepi"kigrane
do napastników. Go&cie mieli
kilkaokazjinabramk#.W61min
Smó"kawdogodnejsytuacjichy-
bi". Bruk-Bet do ko(ca meczu
atakowa". Jednak bez zarzutu
spisywa"a si# obrona 'witu.

!wit Nowy Dwór Mazowiecki
– Bruk-Bet Nieciecza 1:0 (0:0)

Bramka: Zjawi!ski.

S"dziowa#: Zych(Katowice).

Widzów: 500.

!wit: Fogler 3 – Adamczyk 3,

Gurz"da 3, Reginis 3, Lendzion 3

– Jagodzi!ski 2 (71 Wojtczak 3),

Enow 4 (90 Zezula), Obem 4,

Zjawi!ski 4 – Lewicki 3 (62

Ko!czy!ski), Kucharczyk I
(90 Galicki).

Trener: Piotr Mosór.

Bruk-Bet: Baran 3 – Kleinsmchidt 3,

Jacek 3, Czarny 3, Zontek 3 – Sza#"ga 2,

Prokop 3, Cygnar 2 (65 Metz),

Le$niowski 3 (56 Fedoruk) – Smó#ka 3,

Dzier%anowski 2 (56 Ja#ocha).

Trener: Marcin Ja#ocha.

Pi#karz meczu: Dariusz Zjawi!ski.

Pi!karzeBruk-BetuNiecieczaprzegrali wNowymDworzeMazowieckim.Topierwsza jesiennapora"kabeniaminka
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Nawyjazdach
trzeba strzela#

Marcin
Ja!ocha,
(trener
Bruk-Betu)
Po dobrym
meczu

w naszymwykonaniu wra-
camy z niczym. Go#cie
wykorzystali s$absz% gr&
na pocz%tku drugiej po$owy.
Wyszli#my nieco rozkojarze-
ni i zostali#my skarceni.
'wit przej%$ pi$k&w #rodku
pola i zdoby$ bramk&. Mieli-
#my okazje Paw$a Smó$ki
czy Artura Prokopa, nieste-
ty nie wykorzystali#my ich.
Na wyje(dzie trzeba strze-
la)w takich sytuacjach.

Pawe!
Smó!ka
(pi!karz
Bruk-Betu)
Szkoda tej
pora*ki. Nie

zas$u*yli#my na ni%. Zabra-
k$o nam troch& szcz&#cia,
w kilku sytuacjach. Pokaza-
li#my si& z fajnej strony.
Grali#my techniczn% pi$k%,
atakowali#my skrzyd$ami.
'wit w niczym nas nie
zaskoczy$. Odpowiada$ d$u-
gimi pi$kami nad obro+cami
do napastników.W drugiej
po$owie mog$em doprowa-
dzi) do wyrównania. Prze-
grali#my,musimy wyci%g-
n%)wnioski z tej pora*ki.

$wit Nowy Dwór 1
Bruk-Bet N. 0
AndrzejMizera

Kolejarz Stró!e nie zwalnia
tempa. W sobot# pokona"
Concordi# Piotrków Trybunal-
ski na jej terenie. To trzecie
jesienne zwyci#stwo ekipy Ja-
ros"awa Araszkiewicza. Co
istotne, jego pi"karze nie stra-
cili jeszcze bramki.

W &rod# przed zespo"em
zaleg"y mecz na stadionie
GKS-u Jastrz#bie. – Mam na-
dziej#, !e nasza dobra seria
na tym meczu si# nie sko(czy.
Niech trwa jak najd"u!ej
– mówi zadowolony trener
Araszkiewicz.

Jak twierdzi, te wygrane to
nie przypadek. 'wiadcz% o sile
Kolejarza, a nie o s"abo&ci do-
tychczasowych rywali. – Mam
bardzo dobrych zawodników,
tworzymy rozumiej%cy si# ko-
lektyw – twierdzi trener.

Tonuje jednak nastroje.
Uwa!a, !e gra jego dru!yny
powinna by$ jeszcze bardziej
atrakcyjna. Ma pretensje, bo
jego podopieczni – jak mówi
szkoleniowiec – graj% tylko
jedn% po"ow#.

– Musimy popracowa$
nad sfer% mentaln%. Ca"e spot-
kanie zespó" powinien gra$ tak
samo – uwa!a.

Tak te! by"o w sobot#. Ju!
w pierwszej po"owie Kolejarz
zapewni" sobie komplet punk-
tów. Dwie bramki zdoby"
Bart"omiej Socha.

Pierwsz% – technicznym
uderzeniem – zdj%" paj#czyn#
z „okienka” bramki gospoda-
rzy. Drugie trafienie zaliczy"
strza"em z najbli!szej odle-
g"o&ci.

Po zmianie stron ma"opol-
ska jedenastka broni"a wyniku.
Robi"a to na tyle skutecznie, !e
miejscowym w trakcie ca"ego
spotkania zaledwie tylko raz
uda"o si# zagrozi$ bramce Mar-

cina Zarychty. Micha" Pietrzak
nie potafi" jednak kutecznie
pokona$ golkipera przyjezd-
nych.

– Ca"a obrona, "%cznie z na-
szym bramkarzem, zagra"a
bezb"#dnie – chwali defensyw#
trener Araszkiewicz.

Jak wspomnieli&my, ju! po-
jutrze Kolejarz zagra z GKS-em
Jastrz#bie na jego stadionie.
A w pi%tej kolejce derby Ma"o-
polski. Do Stró! przyjedzie
Okocimski Brzesko.
Concordia Piotrków Trybunalski
– Kolejarz Stró$e 0:2 (0:2).

Bramki: Socha 26, 37.

Concordia: Hrynowiecki 2 – Jab#ecki 2,

Stolarski 2I, Okpara 2, Moli!ski 2I –

R&czka 3, Juszkiewicz 2 (69 Sikorski),

B#achowicz 2 (82 Szymczyk), Pietrzak

3I – Ba#ecki 2I (59 Kuku#ka), Wolan 2

(63 Zaor) Trener: Zbigniew Karbownik.

Kolejarz: Zarychta 5 – Gry'lak 5, Szufryn

5, Ksi"%yc 5, Wal"ciak 5I – Dr&g 4 (77

Bergier), Lipecki 5, Kozub 4 (46 Le$niak

4) – Je%ewski 4I (85 Niepsuj), M"%yk 4

(77 Frankiewicz), Socha 5. Trener: Jaro-

s#aw Araszkiewicz.

Pi#karz meczu: Bart#omiej Socha.

Concordia P.T. 0
Kolejarz Stró%e 2
"ukaszMadej

KolejarzStró"eudanie rozpocz#! sezon.Do tej pory
pi!karzeJaros!awaAraszkiewiczawygrali wszystkiemecze
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Trzeciezwyci!stwoKolejarzaStró"e

Jeste&kibicem?Maszulubionychzawodników?Czytajwewtorek
„Krakowsk'”. Tylkounasrankingna„Najlepszegopi(karza II ligi”.

Strzelcy II ligi

a 8 – Hajduk (Resovia)
a 4 – Smó$ka (Bruk-Bet),
Zjawi+ski ('wit),
a 3 – Kucharczyk ('wit),
a 2 – Brodecki, Bryk (Peli-
kan), Dzier*anowski (Bruk-
Bet), Je*ewski, Socha (obaj
Kolejarz), Kisiel (Okocimski),
Ko$odziejczyk (RuchWysoki),
Pietrzak (Concordia), Siedlarz
(PrzebójWolbrom), S$y#cio
(Sokó$), Soboci+ski
(Jeziorak), Suchocki
(Olsztyn), Trafarski (Olimpia),
Warszawski (Start),

Pawe!Smó!ka (Bruk-Bet)
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!adnie grali, ale przegrali


