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Socha (Kolejarz)

Jedenastka 5. kolejkiPi!karz kolejki

a Gdyby nie dyspozycja
tego do!wiadczonego ju"
bramkarza, Przebój nawet
nie zremisowa#by meczu.
Palczewski kil-
kakrotnie
interweniowa!
w przyk!adny
sposób.M.in.
w sytua-
cjach sam
na sam.

Maciej Palczewski
(PrzebójWolbrom)
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Dzier"anowski (Bruk-Bet)

Jag!a (Okocimski)

Derejczyk (Przebój)

Prokop (Bruk-Bet)

Palczewski (Przebój)

Piotrowicz (Okocimski)

Jacek (Bruk-Bet)

Jurczyk (Przebój)

Gry#lak (Kolejarz)

1. Pelikan !owicz 5 13 4 1 0 11–3
2. "wit Nowy Dwór Maz. 5 13 4 1 0 13–8
3. Start Otwock 5 13 4 1 0 7–2
4. Kolejarz Stró#e 5 12 4 0 1 8–2
5. Bruk-Bet Nieciecza 5 10 3 1 1 10–2
6. Okocimski Brzesko 5 9 3 0 2 6–10
7. Jeziorak I$awa 5 8 2 2 1 7–4
8. Resovia 5 7 2 1 2 11–4
9. Przebój Wolbrom 5 7 2 1 2 9–7
10. Ruch Wysokie Maz. 5 6 1 3 1 7–7
11. Olimpia Elbl%g 5 6 2 0 3 11–14
12. Sokó$ Aleksandrów !. 5 5 1 2 2 2–5
13. OKS 1945 Olsztyn 5 5 1 2 2 5–9
14. Wigry Suwa$ki 5 3 0 3 2 2–4
15. Hetman Zamo&' 5 3 1 0 4 4–12
16. Concordia Piotrków T. 5 2 0 2 3 5–10
17. Jastrz(bie 5 1 0 1 4 4–9
18. Stal Rzeszów 5 1 0 1 4 3–13

Pozosta!ewyniki

Pelikan – OKS Olsztyn 1:1.
Bramki: Bryk 51, Nie$cior
89 – %ukasik 78. Olimpia
Elbl$g – Hetman 4:1.
Trafarski 9, Nowacki 46,
Stró" 52, Pietro& 81 –
Fundakowski 36.Ruch –
%wit 2:2. Twardowski 44,
Kobeszko 89 – Lendzion 75,
Ko&czy&ski 81. Jeziorak –
Concordia 1:1. Figurski 64
–Wolan 60.Start Otwock
– Sokó# 0:0. Stal Rzeszów
– Jastrz&bie 1:1. Kiema
90+2 – Kostecki 35.

Tabela II ligi

Szymonik (Okocimski)

Ciesz!si!zgola...

Z Bart!omiejem Soch"
zawodnikiem Koleja-
rza Stró#e, rozmawia
Rafa! Kamie$ski

Bart#omiej Socha jak szwaj-
carski zegarek?
Ciesz! si! z tego "e strzelam,
ale dzisiaj nie posz#o to
po naszej my$li. Mog#em
strzeli% przynajmniej jeszcze
jedn& bramk!. Szkoda tych
sytuacji, które mia#em. Szcze-
gólnie tych dwóch z ko'ców-
ki drugiej po#owy. Raz bram-
karz obroni#, a drugi raz
po strzale g#ow& pi#ka posz#a
minimalnie obok bramki.
Z gola si! ciesz!, ale z wyniku
to ju" na pewno nie.

Czy w tej sytuacji z 80
minuty, mo"na by#o uderzy'
na bramke lepiej?
To znaczy nie by#a to sytuacja
czysta, sam na sam. Ledwie
przyj&#em t! pi#k! i uderzy-
#em sytuacyjnie. Obro'ca
naciska# i nie by#o miejsca
strzeli% po d#ugim rogu. Ude-
rzy#em po krótkim, a bram-

karz poszed# w ciemno
i instynktownie obroni#.

Pana rodzice pojawili si& dzi-
siaj na trybunach. Po strzele-
niu gola podbieg# Pan w kie-
runku trybuny. gdzie siedzie-
li. Bramk& dedykowa# Pan
dzisiaj w#a!nie im?
Na pewno. Trzy dni temu,
na meczu z Jastrz!biem, te"
byli, a mnie równie" uda#o
si! strzeli% bramk!. Tak wi!c
chyba przynosz& mi szcz!$-
cie. Nie mam oczywi$cie nic
przeciwko temu, "eby je(dzili
na wszystkie moje mecze.

Bart#omiej Socha schodzi#
zboiskaniepocieszony
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Prze!amali"mysi#!
Ze S!awomirem Jag!"
pi!karzem Okocim-
skiego, rozmawia
Rafa! Kamie$ski

Spodziewali!cie si& takiego
wyniku przed przyjazdem do
Stró"?
Chieli$my na pewno urwa%
punkty. Wiadomo, "e lider
zawsze mobilizuje. Nawet
po strzeleniu bramki przez
Kolejarza wiedzieli$my, "e on
nie gra najlepiej na swoim
boisku. Natomiast po wygra-
nej w minionym sezonie wie-
dzieli$my, "e jeste$my w sta-
nie co$ im urwa%.

Wam te" nie najlepiej sz#o,
jak do tej pory, na wyjaz-
dach, ale teraz zaprzeczyli!-
cie tej opinii...
Je"eli nam tylko zdrowie
dopisze i szcz!$cie, to b!dzie-
my si! stara% kontynuowa%
dobra pass!. Ja mówi#em
przed meczem, "e na wyjaz-
dach nie mo"emy tak wysoko
przegrywa% i prze#amanie tej
z#ej passy to po prostu
mus. Do trzech razy sztuka.

Kluczem do sukcesu by#o
chyba to, "e nie za#amali!cie
si& po tej straconej bramce.
Tak mi si! wydaje. Taka mie-
li$my obran& taktyk!. Wiado-
mo, "e najlepsz& obron& jest
atak. W $rodku pola i defen-
sywie mieli$my trzyma% si!
blisko siebie i w ten sposób
rozbija% ataki Kolejarza.

Jak smakuj$ te trzy punkty
urwane liderowi?
Na pewno bardzo. Po strzele-
niu gola kontaktowego uwie-
rzyli$my, "e mo"emy ugra% w
Stró"ach wi!cej ni" remis.

S#awomirJag#adobr$gr&
przypiecz&towa#golem
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Mo"na bez w&tpienia mówi%
o niespodziance. Cho% znawcy
tematu przepowiadali, "e Kole-
jarz mo"e mie% problemy.
Wszak Araszkiewicz jako tre-
ner nigdy jeszcze nie wygra#
z Okocimskim. Mimo wszystko
niewielu bra#o pora"k!
pod uwag!. Typowano remis,
a nie „utarcie nosa” liderowi.

Wszystko zacz!#o si! dla go-
spodarzy niby zgodnie z pla-
nem. Ju" w 10 minucie bramk!
zdoby# regularny i niezawodny
jak szwajcarski zegarek
Bart#omiej Socha.

Na uderzenie z oko#o 30 me-
trów zdecydowa# si! Dariusz
Wal!ciak. To by#a bardzo
s#uszna decyzja, bo futbolówka
w po#&czeniu z mokr& muraw&
jest dla golkiperów $miertlenie
niebezpieczna. Nie inaczej by#o
i tym razem. Palej wypu$ci#
mocno uderzon& pi#k!,
a na swoim miejscu by# ju" naj-
lepszy jak do tej pory strzelec
Kolejarza, którego gr! z trybun
podziwiali rodzice. Strza# z 5
metrów by# ju" nie do obrony.

Na pierwszy strza# w $wiat#o
bramki piwoszy trzeba by#o
czeka% do 17 min. )adnym
strza#em popisa# si! Pawe#
Piotrowicz. Po stracie bramki
pi#kazre z Brzeska nie mieli za-
miaru po#o"y% si! na murawie.
Odebrali inicjatyw! gospoda-
rzom i raz po raz gro(nie kon-
tratakowali. Bardzo bliski wpa-
kowania pi#ki g#ow& do siatki,
po b#!dzie Gr&dalskiego by#
)ukasz Popiela.

Na s#owa uznania zas#uguje
ca#y zespó# z Brzeska, bez wy-
j&tku. Zagra# bardzo ambitnie
i po prostu gryz# traw!.

Przynios#o to efekt w 60 mi-
nucie kiedy swoje warunki fi-
zyczne wykorzysta# Jag#a
i g#ow& umie$ci# pi#k! w siatce.
5 minut pó(niej, by#o ju" 1 do 2.
Rzut karny po faulu na Kisielu,
na bramk! pewnie zamieni#
Pawe# Piotrowicz.

Go$cie ko'czyli mecz
w dziewi&tk!, ale zwyci!stwa
nie dali sobie wydrze%, cho%

dwie sytuacje bramkowe mia#
w ostatnich minutach gro(ny
jak zwykle Socha.W pierwszej
Palej instynktownie wybi#
pi#k!, a w drugiej po strzale
g#ow& pi#ka min!#a minimal-
nie s#upek bramki Okocim-
skiego.

Kibice obejrzeli festiwal kar-
tek. M#ody arbiter z Zamo$cia
pokaza# ich w sumie 13, a czer-
wone kartoniki obejrzeli wpro-
wadzeni na plac gry w drugiej
po#owie spotkania – Ogar
i Darmochwa#.

To by! bardzo zimny,
i... „piwny” prysznic
Kolejarz 1
Okocimski 2
Rafa!Kamie"ski
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Kolejarz Stró#e – Okocimski Brzesko
1:2 (1:0)

Bramki: Socha 10 – Jag!a 60, Piotrowicz
65 karny.

S(dziowa$:Wo" (Zamo"#).Widzów: 400.

Kolejarz: Gr$dalski 3 – Wal%ciak (19
Wa&czyk 2I), Szufryn 3I, Ksi%'yc 3I,
Gry(lak 4I – Lipecki 3I, Je'ewski 3 (77
Kozub), Dr$g 3I, Florian 2 (65 Bergier)
– M%'yk 3 (75 Frankiewicz), Socha 4.
Trener: Jaros!aw Araszkiewicz.

Okocimski: Palej 3I– Szymonik 4,
Cegli&ski 3, Policht 4, Wawryka 3I –
Jag!a 5, Piotrowicz 4I(75 Darmochwa!
III), Kostecki 3 (85 Rupa), Matras –
Popiela 3 (62 OgarIII), Kisiel 3 (90
Skorupski). Trener: Krzysztof )%tocha.

Pi$karz meczu: S!awomir Jag!a.

Uderzenie niczym
pa!" po g!owie

aJaros#aw
Araszkiewicz
(trener Kole-
jarza Stró"e)
– Jeszcze
nigdy nie
wygra!em

z Okcimskim.Trener
%(tochamówi, "emam
dobry zespó!. Ja wiem
o tym, ale te"wiedzia!em,
"e to b(dzie ci("ki mecz
z wymagaj)cym przeciwni-
kiem. Mogli$my to spokoj-
nie wygra*.W niektórych
momentach nie chcemi si(
nawet wychodzic z „budy”
i krzycze*, bo zawodni-
cy podejmuj) takie decyzje,
"e nawet w trampkarzach
czasem jest lepiej. Nie chce
mi si(wypowiada*
na temat pracy s(dziów...
B(d) korekty w sk!adzie
namecz zWigrami. Dzi$ by!
to nie tyle zimny prysznic,
co uderzenie pa!) po g!owie
i mo"e dobrze, "e przegrali-
$my...

a Krzysztof
(&tocha
(trener Oko-
cimskiego)
Meczmia!
dwa oblicza.
Kolejarz

Stró"e to naprawd( dru"y-
na, która b(dzie walczy*
o najwy"sze lokaty. Ja przy-
jecha!em z nastawieniem
zdobycia tutaj punktu
i pod tym k)tem nawet
ustawi!em zespó!. Z prze-
kroju ca!egomeczu raz
my$my byli stron) dominu-
j)c), raz Kolejarz który
wykorzysta! nasz b!)d
bramkarza.Moi zawodnicy
jednak si( nie poddali i wal-
czyli przez pe!ne 90minut,
Zawsze walczymy i w tym
meczu by!o to widoczne.
W drugiej po!owi podkr(ci-
li$my tempo i strzelili$my
dwie bramki graj)c w 9.
Dzi(kuj( zawodnikom
za wk!ad w tenmecz.

Pi!kano#na II liga

ToKolejarz uk$si#pierwszy,ale pi#karzeOkocimskiego
przewy"szyli gospodarzy ambicj$ i determinacj$


