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Przebój Wolbrom –Sokó! 
Aleksandrów "ódzki 1–0 (0–0)

1–0 Kuta 62.

Palczewski– P.Szczepanik, Jurczyk, Sied-
larz, T. Szczepanik – Lickiewicz, Duda, Dudzi!ski,
Guja (81 Górski)– Rak (77 Derejczyk), Kuta (64
"mudka)

Sima – Zió#kowski, S#y$cio, Kuklis, Bia#ek –
Turek (22 Sessov, 79 Tem), Noga, Tarnowski, Obi–
Uche (66 Ja#ocha)– Bartos, %wi&tos#awski.

Jeszcze do niedawna w Wolbro-
miu marzyli o zako!czeniu roz-
grywek. Z kolei po dwóch meczach
wiosny, w których wolbromianie
zanotowali dwa zwyci"stwa, chcie-
liby, aby ta runda trwa#a jak naj-
d#u$ej. – Kiedy patrz!, hen za sie-
bie, w tamte mecze, co min!"y,
czasem my#l!, co przegrali#my,
ile punktów diabli wzi!li, to
dobrze, $e runda jesienna jest ju$
za nami – s#owami piosenki, do-
pasowuj%c j% do wolbromskich
klimatów, rozpocz%# swoj% wypo-
wied& Jaros#aw Rak, kapitan Prze-
boju. – Po 17 meczach jesieni mie-
li#my na swoim koncie tylko dzie-

wi!% punktów, a w dwóch wio-
sennych zdobyli#my ich ju$ sze#%.
Gdyby runda trwa"a dalej, pewnie
zaliczyliby#my jak&# zwyci!sk&
seri!. Co wylicz!, to wylicz!, ale
zawsze wtedy powiem, $e najbar-
dziej mi $al mo$e nie kolorowych
jarmarków, czy blaszanych ze-
garków, ale zwyci!skich spotka'
i towarzysz&cej im oprawie. Ba-
loniki na drucikach to mo$e i na
nich by"y – doda# z u'miechem
wolbromski napastnik.

Od pocz%tku spotkania wol-
bromianie starali si" narzuci(
swój styl gry. W 20 min minimalnie
pomyli# si" Robert Kuta. Pó&niej,
po dalekim wyrzucie pi#ki przez
Macieja Palczewskiego, futbolówki
dopad# Damian Lickiewicz, ale
dla przyjezdnych sko!czy#o si"
tylko na strachu (30 min). – Za-
daniem ch"opców na ten mecz
by"o dopasowanie stylu do panu-
j&cych warunków boiskowych
– t#umaczy Robert Or#owski, tre-
ner Przeboju. – Ze spokojnej gry
mieli#my nagle przenosi% ci!$ar
gry na boki, czy potem, dla od-
miany, stara% si! gra% d"ugimi
pi"kami. Wa$ne, $e wykorzysta-
li#my jedn& sytuacj! bramkow&.

Trzeba si! cieszy% z tego, $e mi"ym
akcentem zako'czyli#my rund!
jesienna – doda# szkoleniowiec.

Po zmianie stron miejscowi
mieli jeszcze dwie doskona#e po-
zycje do podwy$szenia wyniku.
W 74 min Lickiewicz dostrzeg#
dobrze ustawionego w polu kar-
nym Dud", lecz po jego uderzeniu
pi#ka poszybowa#a nad poprzecz-
k%. Zgodnie z zaleceniami trenera,
Lickiewicz stara# si" szuka( ró$-
nych rozwi%za!, bo kilka minut
wcze'niej sam min%# w polu kar-
nym kilku rywali, ale w ostatniej
chwili zosta# zablokowany.

Jednak po ostatnim gwizdku
s"dziego najwi"cej gratulacji od-
biera# autor gola Robert Kuta.
– W ci!$kich warunkach trudno
by"oby mi mija% bramkarza. To
dlatego od pocz&tku wiedzia"em,
$e b!d! strzela" po krótkim rogu.
To by"o dopiero moje drugie je-
sienne trafienie, ale obiecuj!, $e
w rundzie rewan$owej b!d! trafia"
jak minionej wiosny, kiedy by"em
czo"owym strzelcem zespo"u – po-
wiedzia# pi#karz.

Pierwszym cz#owiekiem, który
po ostatnim gwizdku s"dziego
sforsowa# szpaler ochroniarzy by#

prezes Przeboju Andrzej Kon-
dzio#ka, który wpad# na muraw",
by zata!czy( z pi#karzami, daj%c
upust swojej rado'ci. – To by"
dziki taniec prezesa, ale jak$e
spontaniczny – przyzna# po meczu
Andrzej Kondzio#ka. – Chc! po-
wiedzie%, $e w imi! zasad b!dzie-
my si! odwo"ywa% do wy$szej in-
stancji od decyzji Wydzia"u Gier
Polskiego Zwi&zku Pi"ki No$nej,
który oddali" nasz protest, z"o$ony
po przegranym meczu z Koleja-
rzem Stró$e na w"asnym boisku
2–3, za który domagamy si! wal-
kowera w zwi&zku z wyst!pem
na boisku w dru$ynie rywali nie-
uprawnionego zawodnika.

– Pope"nili#my w tym meczu
jeden b"&d w obronie, który drogo
nas kosztowa", ale w futbolu zda-
rzaj& si! takie mecze – zwróci#
uwag" Piotr Kupka, trener go'ci.

(ZAB)

Kiedy patrz!, hen za siebie
I I  L I G A  P I!K A R S K A .  W Wolbromiu prezes ta!czy# z pi#karzami

Jak pad"a bramka

1–0 Po dalekim podaniu
Jurczyka Robert Kuta

wygra! pojedynek z Sim".

Woda na boisku w Niecieczy, w Stró!ach te! nie grali

Mecz w Niecieczy pomi"dzy Bruk–Betem a Wigrami Suwa#ki nie doszed# do skutku, gdy$ boisko ze
wzgl"du na d#ugotrwa#e opady deszczu pokryte by#o licznymi ka#u$ami i nie nadawa#o si" do gry. – Gdy
przyjechali'my na obiekt Bruk–Betu dwie godziny przed rozpocz"ciem spotkania zastali'my ekipy stra$y
po$arnej, które próbowa#y wypompowa( wod" z p#yty boiska. Niestety ziemia by#a tak nasi%kni"ta, $e pra-
ce te niewiele pomog#y, tym bardziej, $e ca#y czas opady deszczu by#y bardzo intensywne. Pó# godziny
przed planowanym rozpocz"ciem zawodów wspólnie z kapitanami oraz kierownikami obu dru$yn zrobi-
li'my jeszcze rekonesans na boisku i jednoznacznie stwierdzili'my, $e p#yta boiska nie nadaje si" do gry,
gdy$ du$a cz"'( jej powierzchni jest pod wod%. Ze wzgl"du na bezpiecze!stwo zawodników po konsultacji
z obserwatorem Wojciechem Kulaszk% oraz delegatem PZPN Jerzym Gór% zdecydowa#em, $e mecz si"
nie odb"dzie – stwierdzi# s"dzia g#ówny zawodów Zbigniew Zych z Lublina. Z podobnych powodów (boisko
nie nadawa#o si" do gry) odwo#ano tak$e spotkanie Kolejarza Stró$e z GKS–em Jastrz"bie. (PIET)

Pozosta"e mecze 
i tabela II ligi
wschodniej

Janczarek 83 – Wolan 24.
Sobótka

61 – Miszczuk 13, Fundakowski 90.
Mecze i

zosta#y odwo#ane.
1.    Bruk–Bet               18           37   11–4–3               35–14
2.   %wit                           18           37   11–4–3              34–22
3.   Kolejarz                  18           34  10–4–4               28–18
4.   Start                         19           34  10–4–5               25–17
5.   Okocimski             19           34  10–4–5               27–27
6.   Resovia                   18           33    9–6–3               33–13
7.   Ruch                         19           33    9–6–4              33–22
8.   Jeziorak                 18           29    7–8–3                21–15
9.   Wigry                        17           28    7–7–3               24–13
10. Sokó#                        19           23    6–5–8               16–22
11.  Pelikan                    19           22    5–7–7               22–22
12. OKS                           18            21    5–6–7              23–29
13. Olimpia                   17            16    5–1–11              29–38
14. Hetman                  19            16   4–4–11              20–39
15. Przebój                    19            15  4–3–12              23–38
16. Stal                            18            14  3–5–10               18–30
17. Concordia             19            14   3–5–11               17–35
18. Jastrz&bie             18            12  3–3–12              24–38

(ML)

III LIGA: Kmita Zabierzów –
Czarni Po!aniec 3–0 (3–0)

Kmita: Ili!ski – Szwajdych, Kozubowski, Gro-
chola, Kominiak – Kaczor, Sepio# (77 Strojek),
Powro'nik – Koperny (77 Mazela), Burzy!ski
(88 Królikowski), Kanclerz.

Daniel – Korona, Janaszek, Witek, P.Cecot
(46 Witkowski) – (ukawski (46 Potyra#o), Obierak
(60 Sobierajski), G&balski, Kici!ski (66. J. Cecot),
Janowski – Kajda.

Kilka lat temu Kazimierz )liwi!ski,
obecny trener juniorów w Zabie-
rzowie i asystent trenera Krzysz-
tofa Bukalskiego. postanowi# zbu-
dowa( silne struktury m#odzie$o-
we. Dzi' w Kmicie szkoli si" pi#-
karzy wka$dej kategorii wiekowej,
co jeszcze dekad" temu wydawa#o
si" pobo$n% mrzonk%. Wyszkoleni
w Zabierzowie m#odzi gracze s%
czo#ow% si#% III–ligowca. 

Jako pierwszy z m#odych bra-
wa zebra# Burzy!ski, który popisa#
si" skuteczn% dobitka, po tym jak
pi#ka ugrz"z#a w b#ocie przed
bramk% Czarnych.
Po kwadransie by#o ju$ 2–0 dla
gospodarzy, z lewej strony dogry-
wa# Kanclerz, a ca#% akcj" sfinali-
zowa# z bliska Koperny. Trzeci%

bramk" strzeli# Kanclerz po swojej
firmowej akcji, czyli szar$y lew%
flank%, „z#amaniu akcji” w kie-
runku pola karnego i skutecznym
strzale. M#odzi pi#karze Kmity
nie&le czuli si" na grz%skiej i prze-
mokni"tej p#ycie boiska, a maj%c
zapas 3 bramek #atwiej by#o im
si" wtych warunkach broni( wdal-
szej fazie meczu. Boisko stawa#o
si" coraz bardziej grz%skie, a w ta-
kich okoliczno'ciach o sk#adne
akcje bardzo trudno, zw#aszcza,
$e czo#owi strzelcy Czarnych Kajda
i Janowski to ro'li napastnicy, któ-
rym w takich warunkach trudno
pokaza( pe#ni" umiej"tno'ci. 

Trener go'ci Grzegorz Tomec-
ki stara# si" odmieni( losy meczu,
robi%c kolejne zmiany, ale Kmita
nie da# sobie wydrze( wygranej.
Jej rozmiary mog#y by( wy$sze,
ale okazji nie wykorzysta# Mazela,
a po strzale Królikowskiego pi#ka
trafi#a w s#upek. (PAN)

Si"a w m"odzie#y

Zdaniem trenera

Krzysztof Bukalski, Kmita: 
– Mimo trudnych warunków uda-
!o si# moim zawodnikom zagra$
dobry mecz. Zacz#li%my szybko
i skutecznie, potem m"drze kon-
trolowali%my gr#.

Nida Pi!czów – Hetman
W"oszczowa 2–1 (2–1), Mika
26, Zar"ba 35 – Oduli!ski 14. 

Mecze Lubrzanka Kajeta-
nów – Garbarnia Kraków i
Górnik Wieliczka – Beskid
Andrychów zosta#y odwo#ane
z powodu z#ego stanu boisk.

    1.  Hutnik                                   16             38              51–13
   2.  Nida                                        16             30             22–17
   3.  Puszcza                                16             30             33–17
   4.  Dalin                                      16             29             27–15
   5.  Unia T.                                   15             29             22–15
   6.  Orlicz                                     16             28            24–22
   7.  Juventa                               16              27            25–24
   8.  Czarni                                    16              27             26–17
   9.  Wierna                                  16              22             15–15
 10.  Garbarnia                           15              21             23–21

  11.  Górnik                                   15             20            34–29
 12.  Beskid                                   14              19            22–22
 13.  Kmita                                    16              18             21–25
 14.  Naprzód                               16              12            22–37
 15.  Glinik                                     16              12             15–29
 16.  Alwernia                              16              12            10–20
 17.  Lubrzanka                          15               11            10–45
 18.  Hetman                                16               9             15–34

Ostatnia kolejka – 14/15
pa#dziernika: Dalin – Garbar-
nia (s. 11), Kmita – Glinik (s.
12), Puszcza – Orlicz (s. 13), Al-
wernia – Juventa (s. 13), Lub-
rzanka – Beskid (s. 13), Nida –
Wierna (s. 13), Unia – Górnik
(s. 13), Hutnik – Czarni (s. 16.30),
Naprzód – Hetman (n. 13).

(FIL)

Pozosta"e wyniki i tabela III ligi

III LIGA: Naprzód J#drzejów – 
Dalin My$lenice 3–3 (1–2)

karny.

Naprzód: Misztal – Olszewski (73 Kowalski),
Dudek, Puchrowicz, Zió#kowski – Mojecki (35
Szota), Szyma!ski, Milcarz (46 Samburski), (.
Gajda – Saar (22 K. Gajda), Fryc.

Ob#aza – Moskal (83 Mizia), Pilch, My$ków,
Marchi!ski – Stelmach, Muniak, Ka#at J. Górecki
– M. Górecki, Nowak.

Dalin, który przyst"powa# do me-
czu jako wicelider tabeli, musia#
obej'( si" ze smakiem, trac%c
zwyci"stwo w ko!cówce. Dla Na-
przodu to pierwszy punkt od 26
wrze'nia i przerwanie serii 5 po-
ra$ek. Cz"'ciowym wyt#umacze-
niem dla my'leniczan by# brak
w obronie Banaszkiewicza, który
pauzowa# z powodu kartek.

Pocz%tek nale$a# do miej-
scowych. W 12 min Fryc mocno
uderzy# z 10 metrów. Ob#aza
zdo#a# obroni(, ale by# bezradny
wobec dobitki Saara. Strzelec
bramki wkrótce – kontuzjowany
– opu'ci# boisko, a lepiej zacz"li
gra( my'leniczanie. W 27 min
Nowak wycofa# pi#k" do Ka#ata,
który #adnie trafi# do siatki. Po
chwili go'ci uratowa#o... b#oto

przed bramk%, gdzie pi#ka za-
trzyma#a si" po strzale z bliska
K. Gajdy. Tymczasem nic nie
stan"#o na drodze Nowakowi,
który efektownie przymierzy#
z 16 metrów.

Wydawa#o si", $e go'ci nie
mo$e spotka( nieszcz"'cie, gdy
rajdem zako!czonym strza#em
pod poprzeczk" wynik na 3–1
podwy$szy# Stelmach. Gospoda-
rze jednak ambitnie d%$yli do
wyrównania. Dalin natomiast w 76
min nie spo$ytkowa# a$ dwóch
kontr. Najpierw strzela# Nowak,
w nast"pnej akcji J. Górecki przy-
mierzy# w boczn% siatk" (a by#a
to kontra 3 na 1). W 87 min K.
Gajda na prawym skrzydle okiwa#
Marchi!skiego, wrzuci# w pole
karne, a Fryc mocnym strza#em
nie da# szans Ob#azie. Remis na-
st%pi# po wykonanym przez Pu-
chrowicza karnym, który by#y
wynikiem faulu Stelmacha na
Kowalskim. (R!)

Remis jak pora#ka

Zdaniem trenera

Wies"aw Ba$kosz, Dalin:  
– Traktujemy ten remis jak pora&-
k#. Jak si# prowadzi 3–1, to trze-
ba gra$ m"drz#, utrzyma$ wynik,
a my chcieli%my nastrzela$ bra-
mek. Otworzyli%my si# i to si# ze-
m%ci!o.

II LIGA:  Ruch Wysokie 
Mazowieckie – Okocimski 
Brzesko 1–2 (0–2)

Policht. Widzów 60.
Holewi!ski – Gali!ski, Czarnecki, Zalewski,

Bartkiewicz – Jegli!ski, Strózik (65 Kobeszko),
"aglewski (80 Ambro)ewicz), Ko#odziejczyk
(57 (ukaszewski) – Twardowski, Bzd&ga.
Okocimski: Palej – Szymonik, Policht, Jag#a,
Wawryka – Rupa (90 Cegli!ski), Darmochwa#
(86 Kostecki), Kozie#, Matras – Popiela (84
Skorupski), Ogar (67 Kisiel).

Zespó# go'ci podbudowany przed-
meczowymi deklaracjami spon-
sorów strategicznych klubu: Bro -
waru Okocim nale$%cego do grupy
Carlsberg Polska oraz Urz"du
Miasta w Brzesku, którzy zainte-
resowani s% d#ugoletnim wspie-
raniem klubu i walk% dru$yny
o jak najwy$sze cele sportowe,

przyst%pi# do meczu z Ruchem
g#odny sukcesu. Efekt by# znako-
mity, a pi#karze Okocimskiego wy -
gran% nad Ruchem zadedykowali
w#a'nie swoim dobrodziejom.„Pi-
wosze” rozpocz"li od mocnego
uderzenia. Od pocz%tku spotkania
osi%gn"li wyra&n% przewag", której
wynikiem by#y dwie szybko strze-
lone bramki. 

W drugiej po#owie gospodarze
nie maj%c ju$ nic do stracenia
zaczeli coraz gro&niej atakowa(,
jednak sta( ich by#o tylko na zdo-
bycie kontaktowego gola. Wcze'-
niej bliski wpisania si" na list"
strzelców by# w 69 min Micha#
Twardowski, który zdecydowa#
si" na mocny strza# zza linii pola
karnego, lecz pi#ka trafi#a w spo-
jenie s#upka i poprzeczki.
– W ostatnim meczu ligowym
w tym roku zagrali#my naprawd!
bardzo dobrze, s"owa uznania
nale$& si! ca"ej dru$ynie, wszyscy
zawodnicy zagrali bowiem na

maksimum swoich mo$liwo#ci
– podkre'li# trener „Piwoszy”
Krzysztof *"tocha. (PIET)

Z dedykacj! dla sponsorów

Jak pad"y bramki

0–1 Po do%rodkowaniu
Matrasa z prawej stro-

ny bramkarz Ruchu wyszed! do
pi!ki, lecz nie zdo!a! jej opano-
wa$. Futbolówka spad!a wtedy
pod nogi Jag!y, który z bliska
wpakowa! j" do siatki.

0–2 Po do%rodkowaniu
Szymonika pi!ka tra-

fi!a do zamykaj"cego akcj# na
„d!ugim” s!upku Popieli, który
strza!em g!ow" pod poprzeczk#
pokona! Holewi'skiego.

1–2 Czarnecki pi#kn"
„g!ówk"” z oko!o 10

metrów pokona! Paleja, po do-
%rodkowaniu (aglewskiego
z rzutu wolnego.
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Tabela II ligi
zachodniej

Na zachodzie Polski pogoda nie
p#ata#a pi#karzom $adnych figli,
tote$ bez problemów rozegrano
wszystkie mecze ostatniej kolejki
w tym roku. Zim" na fotelu li-
dera sp"dzi Ruch Radzionków
(gra tam m.in. Jacek Wi'niew-
ski). Pierwsza runda spotka!
w nowym roku odb"dzie si" na
pocz%tku marca. (ML)

1.     Ruch Radz.             19      40        11–7–1        36–17
2.    Zawisza Bydg.      19      37      11–4–4       35–16
3.    Zag#&bie Sosn.     19      37      11–4–4        27–10
4.    Górnik Polk.           19      35     10–5–4        27–18
5.    Jarota Jar.             19      33       9–6–4         31–21
6.    Czarni "aga!         19       31        8–7–4       29–22
7.    GKS Tychy               19       31        8–7–4        24–18
8.    Nielba W*gr.         19       31       9–4–6       27–24
9.    Olimpia Grudz.     19       31       9–4–6       25–23
10.  Ba#tyk Gdynia       19      26        7–5–7        27–18
11.   Raków Cz&st.        19      24        7–3–9       20–19
12.  Polonia S#ub.        19      23       6–5–8      20–30
13.  Tur Turek                 19       21       5–6–8       16–20
14.  Mied'Legn.           19       21     6–3–10        21–35
15.  %l&za Wroc.            19       15      4–3–12        21–29
16.  Elana Toru!           19       13      3–4–12        16–33
17.  Lechia Z. G.             19       13      3–4–12       10–34
18.  Unia Jan.                 19       10       3–1–15       19–44


