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Kolejarz Stró!e 
– "KS "ód# 0–1 (0–0)

Zarychta 6 – Basta (16 Szymiczek 5, 78
Cie!ko), Ksi"#yc 5, Cichy 5, Radwa$ski 5 – Gry%lak
6, Stefanik 6, Lipecki 6, Dr&g 5 (69 M"#yk) – Madejski
5, Socha 5.

Wypar'o 6 – Wo%niczka 6, (ab"dzki 6, Klepczarek
6, Gieraga 6 – Mowlik 6, M&czy$ski 6 (89 Salski),
Smoli$ski 6 (70 Kujawa), Roma$czuk 7 – Kosecki
0, Mi"ciel 7.

Wyst!puj"cy w roli Dawida gos-
podarze bez przesadnego respektu
przyst"pili do konfrontacji z wcie-
laj"cymi si! w biblijnego Goliata
#odzianami. Trener Kolejarza Je-
rzy Kowalik uczula# co prawda
swych podopiecznych na bram-
kostrzelny tercet ekslegionistów
Marcin Mi!ciel – Marcin Smoli$ski
– Jakub Kosecki, wychodzi# jednak
z za#o%enia, %e nie &wi!ci garnki
lepi". W przedmeczowych wypo-
wiedziach podkre&la#, %e jego pod-
opiecznych sta' jest na sp#atanie
figla faworyzowanym dwukrotnym
w przesz#o&ci mistrzom Polski.

Pocz"tkowe fragmenty spot-
kania zdawa#y si! potwierdza'
przypuszczenia szkoleniowca stró-

%an. Lekk" przewag! optyczn"
osi"gn!li go&cie, pi#ka kr"%y#a
wszak przewa%nie w okolicach
&rodka boiska. W 5 min z dystansu
uderzy# Mariusz Mowlik, a futbo-
lówk! bez trudu z#apa# Marcin
Zarychta. Podobnym uderzeniem,
tyle tylko, %e chybionym, zrewan-
%owa# si! w 14 min Bart#omiej So-
cha. Trudno orzec, jaki wp#yw na
uwidaczniaj"c" si! dominacj! go-
&ci mia#o wymuszone kontuzj"
zej&cie z placu Adriana Basty,
w ka%dym razie przyjezdni j!li
z wolna opanowywa' sytuacj!.
W 18 min przyby#ym w sile stu
osób kibicom z (odzi mocniej za-
bi#y serca. Oko w oko z bramka-
rzem miejscowych stan"# wówczas

Kosecki, ale przegra# z nim bez-
po&redni pojedynek. Impet #odzian
szybko si! wyczerpa#, a z boiska
powia#o nud". Widzów z jesiennej
zadumy wyrwa# dopiero w 25 min
Robert Dr"g, pud#uj"c z 13 m.
W 38 min z bliska g#ówkowa# Mi-
cha# Gry)lak, lecz jak nale%y in-
terweniowa# Bogus#aw Wypar#o.
G#ównym efektem aktywno&ci za-
wodników by#y jednak w tym
okresie zawodów %ó#te kartki, po-
kazane przez arbitra Mowlikowi
i Koseckiemu oraz Krzysztofowi
Lipeckiemu. 

Druga po#owa rozpocz!#a si!
od bardziej zdecydowanych ata-
ków przyjezdnych. Przyniós# on
dosy' szybko efekt wpostaci bram-

ki zdobytej po szybkiej kontrze
przez Bartosza Roma$czuka.
Wkrótce wynik podwy%szy' mogli
Kosecki i Mi!ciel, ale po ich strza-
#ach bez zarzutu spisa# si! Za-
rychta. Od 62 min go&ciom przysz#o
gra' w dziesi"tk!, po tym jak dru-
g" %ó#t" kartk! we frajerskich
okoliczno&ciach obejrza# Kosecki.
Fakt ten usi#owali zdyskontowa'
na swoj" korzy&' gospodarze,
przyst!puj"c do frontalnej ofen-
sywy. Z wi!ksz" ni% dotychczas
swobod" przedostawali si! w bez-
po&redni" blisko&' pola karnego
rywali, acz k#opotów nastr!cza#o
im wyka$czanie obiecuj"co zapo-
wiadaj"cych si! inicjatyw. Nie
oznacza to, %e nie wypracowali
sobie klarownych sytuacji. W 63
min wykonywaj"cy rzut wolny
z 18 m Tomasz Ksi!%yc pomyli#
si! o centymetry, w 66 min przy-
miark! Sochy z 16 m zneutralizo-
wa# Wypar#o, a ju% w przed#u%o-
nym czasie gry z 5 m Panu Bogu
w okno futbolówk! pos#a# Lipecki.
Wcze&niej, bo w 82 min, spokój
kolegom z zespo#u zapewni' po-
winien by# Mi!ciel, jednak jego
strza# oraz natychmiastow" do-
bitk! znakomicie obroni# Za-
rychta. DANIEL WEIMER

Zdecydowa!a kontra faworytów
STRO$E. Beniaminek móg' postara! si" o niespodziank"

Jak pad!a bramka

0–1Po rzucie ro!nym dla
Kolejarza, b"yskawicz-

n# kontr$ po przej$ciu pi"ki wy-
prowadzili "odzianie. W jej final-
nej fazie Mi$ciel zgra" futbolów-
k$ klatk# piersiow# do Roma%-
czuka, który w sytuacji sam na
sam pokona" Zarycht$.

Micha! Gry"lak (w bia!ej koszulce) w pojedynku ze strzelcem gola dla go#ci Bartoszem
Roma$czukiem  FOT. KOW

Jerzy Kowalik, Kolejarz:
– Sprawiedliwszy by"by dzisiaj remis.
To kolejny przegrany przez nas mecz,
w którym ch"opcy nie spisuj# si$ naj-
gorzej. Naszym g"ównym manka-
mentem jest brak bazy treningowej.
Brakuje si"owni, rezerwowego boiska.
Nasza wspólna praca wykonywana
jest wi$c troch$ po omacku. Wraca-
j#c do spotkania z&KS, to w drugiej
po"owie zdj#"em z boiska obro%c$,
wprowadzi"em za niego napastnika,
licz#c na zwi$kszenie si"y ataku. Nie-
stety, manewr ten nie przyniós" ocze-
kiwanego skutku.

Andrzej Pyrdo!, "KS:
– Ciesz$ si$ z trzech punktów, wy-
walczonych na ci$!kim terenie –
mam na my'li tragiczny stan mura-
wy. Zna"em wczorajsze wyniki i wie-
dzia"em, !e tylko pod warunkiem
zwyci$stwa zachowamy drugie
miejsce w tabeli. Wygrana nasza
jest skromna, ale zas"u!ona. Co si$
tyczy czerwonej kartki dla Kosec-
kiego, to my'l$, !e w miar$ nabiera-
nia boiskowego do'wiadczenia, b$-
dzie unika" tego typu sytuacji. To
przecie! m"ody, perspektywiczny
pi"karz.

Zdaniem trenerów

(Rozmowa 
z MICHA&EM 
GRY)LAKIEM, 
wyró!niaj#cym si$ 
pi"karzem Kolejarza

Wyst%pi! Pan dzisiaj po ty-
godniowej przerwie, spowodowa-
nej nadmiarem &ó!tych kartek.
Odczuwa! Pan g!ód pi!ki?

– Rzeczywi&cie, troch! odpo-
cz"#em i mocno ci"gn!#o mnie
na boisko. Czu#em si! bardzo
dobrze i podobno spisywa#em
si! zupe#nie nie)le. Wola#bym
jednak wywalczy' punkty ni%
s#ysze' pozytywne opinie o swo-
jej postawie.
– Móg! Pan odmieni' losy spotka-
nia. Wystarczy!o pokusi' si( w 38
min o precyzyjniejsze uderzenie
pi!ki g!ow%...

– Nie tylko wówczas stawa#em
przed szans" na gola. W jednym
przypadku podj"#em z#" decyzj!
i zamiast natychmiast strzela'
próbowa#em przyjmowa' pi#k!
i nic z tego nie wysz#o, w innym
– )le przy#o%y#em do futbolówki
nog!. Prze&laduje nas przekl!ty
bramkowstr!t i przykro mi, %e
dzisiaj i ja si! go nie wyzby#em.
– Faworytem by! )KS, ale pora&ki
mogli#cie unikn%'. Odczuwa Pan
teraz niedosyt, czy raczej sporto-
w% w#ciek!o#'?

– Bardziej to drugie. Rywal
nie okaza# si! takim strasznym
diab#em, jak go malowano. Tylko
na pocz"tku troch! si! go prze-
straszyli&my. Pó)niej, kiedy za-
cz!li&my gra' swoje, dostali&my
bramk!. By#a szansa na wyrów-
nanie, ale poczynali&my sobie
za nerwowo. Szkoda, bowiem sy-
tuacja w tabeli Kolejarza staje
si! nieciekawa, a przed nami
trzy trudne mecze: z KSZO, Flot"
*winouj&cie i z Pogoni" Szczecin.
+eby nie ugrz")' w strefie spad-
kowej, powinni&my wygra'
w Ostrowcu *wi!tokrzyskim.
Sta' nas na to. Pod warunkiem
poprawy skuteczno&ci.

Rozmawia!: (DW)

DP

Sportowa
w#ciek!o#'

W pozosta!ych
meczach I ligi

Sierpina 29 – Kowalczyk 28.

krzyski 1–0 (0–0), Dziewulski 49 karny.

Pó'ch'opek 68, 90, Glanowski 77 – Kolen-
dowicz 12.

Drozdowicz 19, Banasiak 42 – Bodziony
40, Ciarkowski 58, Nwaogu 68, 69.

Za-
gurskas 46 – Biskup 50 karny.

Cie)li$ski 75 karny, Malinowski 83.
    1.  Podbeskidzie   10             26       8–2–0            25–6
   2.  (KS                         10             23         7–2–1            17–11
   3.  Flota                      10             20        6–2–2          19–10
   4.  Sandecja             10             20        6–2–2             13–9
   5.  Piast                      10              18       4–6–0            14–5
   6.  GKP                        10              16        5–1–4           15–14
   7.  Polkowice          10              15        4–3–3            10–9
   8.  Ruch                      10              15        4–3–3              9–8
   9.  Kluczbork           10              13        3–4–3            13–11
 10.  Pogo$                   10              13        4–1–5           15–15
  11.  ("czna                  10              13        4–1–5          10–14
 12.  Odra                       10              13        4–1–5             9–13
 13.  GKS                        10              10        2–4–4          10–16
 14.  Warta                      9                9        2–3–4           13–17
 15.  Kolejarz               10                9        2–3–5             7–12
 16.  Termalica          10                7         2–1–7             7–14
 17.  KSZO                      10                5         1–2–7             4–11
 18.  Dolcan                    9                 1        0–1–8             3–17

GKS – Termalica Bruk–Bet (g. 17), KSZO – Kolejarz
(g. 17), Odra – Sandecja (g. 19), Dolcan – Kluczbork
(g. 15), Flota – Ruch (g. 15), Warta – ("czna (g.
17), (KS – Górnik (g. 20); Piast – Pod-
beskidzie (g. 16), Pogo$ – GKP (g. 17).

(ML)

Termalica Bruk–Bet
Nieciecza – Odra 
Wodzis%aw &l'ski 0–1 (0–0)

Budka 6 – Kowalski (33
Jacek 6), Czarny 6, Cios 6, Zontek 5 – Pi&tek 7,
Prokop 7, A. Baran 6, Sza'"ga 5 – Szczoczarz 5
(61 Smó'ka), Trafarski 5.

Buchalik 7 – Chrab&szcz 5, Radler 6, Tan-
#yna 6, Sza'ek 6 – Szalamberidze 6, Jary 5,
Markowski 6, Kokoszka 6 (80 Sobik) – Rybski 7
(90+3 Wrzask), Odunka 6 (61 Chmiest). 

Niecieczanie od pocz"tku meczu
ruszyli do zdecydowanego ataku.
Ju% w 3 min znakomitym ude-
rzeniem z oko#o 25 metrów po-
pisa# si! Karol Pi"tek, pi#ka po-
szybowa#a jednak minimalnie
obok s#upka. Niez#" okazj! do
zdobycia gola w 24 min mia# (u-
kasz Szczoczarz, który po poda-
niu Pi"tka niezbyt czysto trafi#

w pi#k! i zamiast strza#u poda#
pi#k! bramkarzowi go&ci. Wo-
dzis#awianie po raz pierwszy po-
wa%niej zagrozili bramce Ter-
maliki dopiero w 27 min. Wtedy
to po do&rodkowaniu z prawej
strony Koby Szalamberidze w do-
skona#ej sytuacji znalaz# si! Mar-
cin Kokoszka, za pomocnikiem
Odry w por! wróci# jednak Pi"tek

i w ostatniej chwili zablokowa#
jego strza# z 5 metrów.

W drugiej ods#onie go&cie za-
grali odwa%niej w ofensywie i ju%
w 51 min osi"gn!li spodziewany
efekt, zdobywaj"c bramk!. Sze&'
minut pó)niej wodzis#awianie
mogli ju% prowadzi' dwoma bram-
kami, gdy% po kapitalnym podaniu
Micha#a Sza#ka, Rybski uprzedzi#
wychodz"cego z bramki Macieja
Budk! i strzelaj"c „g#ówk"” pos#a#
pi#k! tu% obok s#upka. Miejscowi
po stracie gola coraz cz!&ciej za-
p!dzali si! pod bramk! rywali,
ich akcje najcz!&ciej ko$czy#y si!

na ros#ych obro$cach Odry. Naj-
lepszych okazji na doprowadzenie
do remisu dwukrotnie nie wyko-
rzysta# Piotr Trafarski. Za pierw-
szym razem w 67 min zosta# on
zablokowany przez Daniela Tan-
%yn!, natomiast w 73 min zako$-
czy# indywidualn" akcj! bardzo
s#abym i niecelnym strza#em.
Ostatni" okazj! na zdobycie gola
miejscowi mieli w przed#u%onym
czasie gry. Wtedy to po dok#ad-
nym podaniu Marcina Zontka
z lewej strony Pawe# Smó#ka mi-
nimalnie chybi#.

PIOTR PIETRAS 

Kosztowny b!#d w defensywie

Jak pad!a bramka

0–1Po wrzucie pi"ki z autu na
polu karnym gospodarzy

powsta"o ogromne zamieszanie.
Stoj#cy ty"em do bramki Termali-
ki Bruk–Betu Samuelson Odunka
krótko odegra" pi"k$ do Koby Sza-
lamberidze, ten pos"a" futbolów-
k$ na pole bramkowe, gdzie deli-
katnie uderzy" j# Andrzej Rybski.
Pi"ka kopni$ta przez napastnika
Odry z niewielk# si"# odbi"a si$ od
s"upka i przetoczy"a si$ za pleca-
mi Macieja Budki wzd"u! linii
bramkowej i wpad"a do bramki
przy drugim s"upku.

Zdaniem trenerów

Miros!aw Hajdo, Termalica Bruk–Bet:
– Stracili'my bramk$ w bardzo dziwnych okoliczno'ciach, na naszym
polu karnym by"o bowiem olbrzymie zamieszanie, jednak to napastnik
Odry zachowa" wtedy najwi$cej zimnej krwi i zdoby" gola. Nie mog$
odmówi* swoim zawodnikom woli walki, ambicji i ch$ci do gry, bardzo
chcieli zmieni* wynik spotkania, niestety nie uda"o si$ nam tego uczy-
ni*. Szkoda, bo co najmniej jedn# z kilku sytuacji jak# sobie wypraco-
wali'my powinni'my zako%czy* zdobyciem gola.

Jaros!aw Skrobacz, Odra:
– Spodziewali'my si$ bardzo ci$!kiej walki w Niecieczy i potwierdzi"o
si$ to na boisku. W pierwszej po"owie zagrali'my bardzo ostro!nie,
gdy! nie ukrywam, !e po ostatniej wygranej niecieczan z Sandecj# ba-
li'my si$ troch$ rywali. Mikrocykl treningowy przed meczem z zespo-
"em Termaliki Bruk–Betu nie wygl#da" w naszej dru!ynie tak jak powi-
nien, w klubie nie by"o !adnego z trenerów, dlatego tak bardzo oba-
wiali'my si$ tego meczu. 

Marcin Zontek (z prawej) w pojedynku z Kob% Szalamberidze  
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