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MKS Kluczbork
– Kolejarz Stró!e 1–1 (0–0)

0–1 Socha 56
1–1 Nizio!ek 67

Stodo!a 6 – Or!owicz 6, Odrzywolski
6, Copik 6, Nitkiewicz 6 –Nizio!ek 7, Kazimierowicz
6, Glanowski 6, Tuszy"ski 5 (68 Hober) –Pó!ch!opek
5 (57 Góral), Skwara 5 (57 J#drzejowski).

Zarychta 6 – Szymiczek 5 (59 Basta),
Ksi#$yc 5, Cichy 6, Radwa"ski 0 – Gry%lak 7,

Stefanik 6, Lipecki 5, Madejski 6 (72 Le&niak)
– Dr'g 5, Socha 7 (79 M#$yk).

Faworytem byli gospodarze,
mimo !e w ich sk"adzie za-
brak"o dwóch czo"owych kon-
tuzjowanych zawodników: Ma-
cieja Wilusza i Rafa"a Wodnio-
ka. Beniaminek ze Stró! te!
do zawodów przyst#pi"
w uszczuplonym zestawieniu,
zabrak"o Dawida Szufryna, Ra-
fa"a J$drszczyka i Mateusza
Brozia oraz maj#cego zaleg"o-
%ci treningowe, posadzonego
wi$c na "awce, Adriana Basty.

Go%cie przyst#pili do meczu
bez kompleksu nowicjusza. Na-
rzucili rywalom swój styl gry,
cz$%ciej znajduj#c si$ w posia-
daniu pi"ki. Efektem ich domi-
nacji by"o uderzenie w 38 min
pod poprzeczk$ Bart"omieja So-
chy, z najwy!szym trudem spa-
rowane przez Krzysztofa Sto-
do"$. – Gdyby pi!ka szybowa!a
pó! metra bli"ej s!upka, bram-
karz nie mia!by nic do powie-
dzenia – skomentowa" trener
stró!an Jerzy Kowalik.

W niez"ej sytuacji znalaz"
si$ tak!e w 43 min Robert Dr#g,
którego strza" zneutralizowa"
Stodo"a. Przed szans# stan$li
tak!e miejscowi. W 30 min stu-
procentow# sytuacj$ zmarnowa"
Grzegorz Skwara, z bliska nie
trafiaj#c w %wiat"o bramki.

Druga cz$%& spotkania roz-
pocz$"a si$ dla przyjezdnych
w wymarzony sposób, gdy
o swych snajperskich umiej$t-
no%ciach przypomnia" ich naj-
skuteczniejszy w poprzednim
sezonie zawodnik Bart"omiej So-
cha. Na gola dla go%ci szybko
zareagowa" trener miejscowych
Grzegorz Kowalski, desygnuj#c
na boisko napastników Patryka
J$drzejowskiego i Dariusza Gó-
rala. Manewr ten niemal natych-
miast przyniós" efekt w postaci
wyrównuj#cej bramki zdobytej
przez Rafa"a Nizio"ka. Wcze%niej

Kolejarz bliski by" podwy!szenia
rezultatu, kiedy po podaniu Ba-
sty akcj$ Micha"a Gry'laka
w ostatniej chwili przerwali
obro(cy z Kluczborka. W 75 min
strza" Marcina Stefanika z 16 m
zneutralizowa" golkiper gospo-
darzy.

Ko(cowe minuty to szturm
gospodarzy i desperacka, oku-
piona czerwon# kartk# dla
Krzysztofa Radwa(skiego obro-
na go%ci. Dla Kolejarza to drugi
remis w drugim meczu.

(DW)
Pozosta!e mecze
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Punkt cieszy, ale niedosyt pozosta!

Jak pad!y
bramki

0–1Rzut ro!ny wykony-
wa" Dr#g. Do pos"anej

na dalszy s"upek pi"ki doszed"
Tomasz Ksi$!yc, po którego
„g"ówce” Stodo"a sparowa"
futbolówk$ przed siebie. Do-
pad" do niej Socha i z 10 m
wpakowa" j# do siatki.

1–1Po do%rodkowaniu
z lewej strony Micha-

"a Glanowskiego Rafa" Nizio-
"ek, przy biernej postawie
go%ci, nie mia" problemów
z celnym uderzeniem z 7 m.Zdaniem trenerów

Grzegorz Kowalski, Kluczbork:
– Nie jestem w pe"ni usatysfakcjonowany zarówno wynikiem, jak
i postaw# moich podopiecznych. Spodziewa"em si$ zwyci$stwa, tym-
czasem zadowoli& si$ musimy remisem. Inna sprawa, !e Kolejarz, jak
na beniaminka, zaprezentowa" dojrza"# pi"k$ i okaza" si$ wymagaj#-
cym rywalem.

Jerzy Kowalik, Kolejarz:
– To by" typowy mecz walki. I ja odczuwam uczucie niedosytu, bo-
wiem nastawia"em ch"opaków na wygran#. W I po"owie to my dykto-
wali%my warunki. Byli%my po prostu pi"karsko lepsi. Po zmianie stron
gra si$ wyrówna"a, a w nasze poczynania niepotrzebnie wkrad" si$
chaos. W efekcie przytrafi" si$ b"#d, który kosztowa" nas strat$ dwóch
„oczek”. My%l$, !e zaprezentowali%my si$ zupe"nie przyzwoicie.
W ka!dym meczu b$d$ stara" si$ udowadnia&, !e nie jeste%my dru!y-
n# preferuj#ca prowincjonalny futbol. Jak dot#d chyba mi si$ to uda-
je. Bardzo dobre spotkanie rozegra" Krzysiek Radwa'ski, ale jego oce-
n$ zdecydowanie obni!a ujrzana za g"upot$ druga !ó"ta kartka. (DW)

(Rozmowa
z pi"karzem
Kolejarza
BART)OMIEJEM SOCH*

Zdaniem trenera Jerzego
Kowalika by! Pan, obok Micha!a
Gry"laka, najlepszym pi!karzem
meczu w Kluczborku.

– Skoro trener tak uwa!a, to
ja nie widz$ powodu, by prze-
ciwstawia& si$ jego opinii. Bardzo
mi"o jest us"ysze& takie s"owa.
– Strzelaj#c gola, nawi#za! Pan
do swych snajperskich popisów
z poprzedniego sezonu.

– Wyst$puj$ w ataku, rozli-
czany wi$c jestem ze zdobywania
bramek. To moje pi"karskie po-
wo"anie. My%l$, !e powoli odzys-
kuj$ dyspozycj$ sprzed kilku mie-
si$cy. Mam nadziej$, !e kolejne
mecze potwierdz# to.
– W porównaniu z wyst$pami
w II lidze, gracie w mocno zmie-
nionym sk!adzie. Uwa%a Pan, %e
obecne zestawienie jest silniej-
sze od poprzedniego?

– Z ca"# pewno%ci#. Wci#!
nie mo!e wyst$powa& kilku
dobrych pi"karzy, a do ka!dego
miejsca w wyj%ciowej „jedenast-
ce” kandyduje po dwóch zawod-
ników.
– Jaki cel przy&wieca w tym se-
zonie Kolejarzowi?

– Do rozgrywek przyst#pi-
li%my z pozycji beniaminka,

nasze ambicje ograniczaj# si$
wi$c do zachowania miejsca
w pierwszej lidze. Chcieliby%-
my, !eby ta pozycja by"a jak
najwy!sza.
– Ma Pan za sob# sporo meczów
i goli w ekstraklasie. Nie traktuje
Pan pobytu w Stró%ach jako pi!-
karskiego zes!ania?

– Absolutnie nie. Gdyby tak
by"o, odszed"bym z Kolejarza
po zako(czeniu poprzedniej
edycji rozgrywek. Naprawd$
%wietnie czuj$ si$ w Stró!ach,
gdzie panuje korzystny dla fut-
bolu klimat. Nie oznacza to,
!e zrezygnowa"em z powrotu
do najwy!szej klasy rozgryw-
kowej. Wci#! licz$ na wyst$py
w ekstraklasie. Na razie jednak
wszystkie swoje si"y koncen-
truj$ na grze w Kolejarzu.
– Poprzedni mecz Kolejarza
z Podbeskidziem obserwowa!
Pa'ski ojciec, mened%er Edward
Socha. Czy%by szuka! dla syna
nowego klubu?

– Tata by" tak!e i na spotka-
niu w Kluczborku. A je'dzi za
mn# nie po to, by mnie promo-
wa&, lecz kierowany wy"#cznie
ojcowskimi wzgl$dami. Jego
obecno%& na stadionie dodatko-
wo mnie mobilizuje.
– Pochwali! Pana tu% po meczu?

– Nie zd#!y". Przyjdzie na to
czas w domowym zaciszu.

Rozmawia! (DW)

DP

Tata mobilizuje

Górnik "#czna
– Termalica Bruk–Bet
Nieciecza 1–0 (1–0)

: Prusak 6 –Bo$kow 5, Wallace 6, Bartkowiak
6, Zasada 5 – Stachyra 5 (46 Ni$nik 6), Nikitovi( 6,
Zagurskas 6 (81 Kazimierczak), Miloseski 7, Palu-
chowski 6 – Nildo 4 (58 So!decki).

Budka 6 –Jacek 6, Kiercz (26
Czarny 7), Cios 3, Kubowicz 3 – Kot 3 (46 M'ka 6),
Prokop 3, Pi'tek 3, Sza!#ga 5 –Trafarski 6, Szczoczarz
5 (69 Fedoruk).

W drugim meczu wyjazdowym
dru!yna Termaliki Bruk–Bet doz-
na"a pierwszej w tym sezonie po-
ra!ki. Zespó" z Niecieczy bardzo
starannie przygotowa" si$ do meczu
w)$cznej, szczególn# uwag$ zwra-
caj#c na gr$ w defensywie. Sporo
do !yczenia pozostawia"a gra nie-
cieczan w%rodkowej strefie boiska,
gdzie go%cie notowali sporo strat,
po których "$cznianie wyprowadzali
gro'ne kontry.

W pierwszej po"owie go%cie od-
dali inicjatyw$ gospodarzom, pod
bramk# Macieja Budki cz$sto do-
chodzi"o do spi$&. Jako pierwszy
sygna" do ataku da" Adrian Palu-
chowski, na szcz$%cie dla niecieczan

zawodnik ten by" ma"o skuteczny.
Kolejn# akcj$ ofensywn# Górnika
celnym strza"em próbowa" wyko(-
czy& Nildo, zosta" jednak zabloko-
wany przez Jana Ciosa.

Go%cie pierwsz# gro'niejsz# ak-
cj$ przeprowadzili w 16 min. Wtedy
to Piotr Trafarski zmyli" zwodem
dwóch rywali i mocno strzeli" na
bramk$ Górnika, a Sergiusz Prusak
obroni" z wielkimi problemami.
Chwil$ pó'niej, po stracie w%rodku
pola, miejscowi skontrowali niecie-
czan i obj$li prowadzenie.

Strata bramki jeszcze bardziej
usztywni"a graczy beniaminka. Kil-
ka minut pó'niej, przy próbie za-
blokowaniu strza"u rywala, kontuzji
stawu skokowego dozna" obro(ca
Termaliki Krzysztof Kiercz, który
musia" opu%ci& plac gry. Do ko(ca
pierwszej ods"ony gospodarze kon-
trolowali ju! wydarzenia na boisku
i wypracowali jeszcze kilka sytuacji
bramkowych. Sytuacji sam na sam
w 43 min nie wykorzysta" Kamil
Stachyra, natomiast po dobitce Pa-
luchowskiego pi"ka trafi"a w boczn#
siatk$. W ko(cówce pierwszej od-
s"ony swoj# szans$ na zdobycie
gola mieli tak!e niecieczenie. Po
uderzeniu Marcina Sza"$gi, który
próbowa" skierowa& pi"k$ do siatki
spod naro!nej chor#giewki, udan#
interwencj# popisa" si$ Danije" Bo!-
kow, wybijaj#c futbolówk$ z linii
bramkowej.

Kilka minut po zmianie stron
strza"em z ostrego k#ta bramkarza
gospodarzy próbowa" zaskoczy&
Sza"$ga, Prusak by" jednak czujny
i przerzuci" futbolówk$ nad po-
przeczk$. Po kwadransie lekkiej
przewagi go%ci do g"osu ponownie
doszli miejscowi, którzy trzykrotnie
powa!nie zagrozili bramce Budki.
Najpierw w 62 min po uderzeniu
Paluchowskiego z 20 m pi"ka trafi"a
w Rafa"a Ni!nika, chwil$ pó'niej
strza" Eivinasa Zagurskasa ofiarnie
zablokowa" Dawid Kubowicz, na-
tomiast w 67 min po uderzeniu
Dawida So"deckiego pi"ka trafi"a
w s"upek. Znakomit# okazj$ gos-
podarze mieli tak!e w 70 min, gdy
w ogromnym zamieszaniu zawod-

nicy Górnika trzykrotnie strzelali
w le!#cego ju! na murawie Budk$.
Bramkarz go%ci kapitaln# inter-
wencj# popisa" si$ tak!e w 74 min,
broni#c gro'ny strza" Miloseskiego
z rzutu wolnego.

Do bardzo kontrowersyjnej sy-
tuacji dosz"o w 75 min, gdy wbiega-
j#cy wpole karne Górnika Trafarski
zosta" przewrócony przez jednego
zobro(ców gospodarzy. Arbiter zin-
terpretowa" jednak t$ sytuacj$ jako
prób$ wymuszenia rzutu karnego
i ukara" napastnika !ó"t# kartk#.
W doliczonym czasie gry bardzo
bliski wyrównania by" Trafarski,
jednak pi"ka po jego „g"ówce” trafi"a
wprost w r$ce Prusaka. (PIET)

Za du"o strat w#rodku pola

Jak pad!a bramka

1–0Po stracie pi"ki w%rod-
ku boiska przez )uka-

sza Szczoczarza, miejscowi wy-
prowadzili kontr$. Po 20–metro-
wym rajdzie Nildo wbieg" z fut-
bolówk# w pole karne go%ci i b$-
d#c w sytuacji sam na sam z Ma-
ciejem Budk#, zosta" przez nie-
go sfaulowany. Karnego na
bramk$ pewnie zamieni" Dejan
Miloseski.

Zdaniem
trenerów

Miros!aw Jab!o$ski,
Górnik:
– Przeciwnik by" bardzo wymagaj#-
cy i bardzo wysoko zawiesi" nam
poprzeczk$. W zespole rywali wida&
by"o przede wszystkim dobre zgra-
nie, czego niestety nie mog$ powie-
dzie& o swojej dru!ynie. Z przodu
mamy nowych zawodników i gra si$
jeszcze nie zaz$bia. Zaprzepa%cili%-
my zbyt du!o stuprocentowych
okazji do zdobycia bramek.

Marcin Ja!ocha, Termalica
Bruk–Bet:
– Musimy wyci#gn#& z tego meczu
wnioski. Przespali%my pierwsz#
po"ow$, cofn$li%my si$ zbyt g"$-
boko i byli%my jacy% wystraszeni.
Zagrali%my w)$cznej tak, jakby
to by" nasz debiut w pierwszej li-
dze. Ch"opcy byli stremowani, by&
mo!e przestraszyli si$ przeciwni-
ka, dopingu zza bramki. Co% by"o
nie tak, gdy! od samego pocz#tku
grali%my +le. W drugiej po"owie
by"o troszeczk$ lepiej, ale nadal
ci$!ko. Musimy poprawi& przede
wszystkim gr$ pi"k#. W pierwszej
lidze przeciwnicy bezlito%nie wy-
korzystuj# bowiem nasze proste
straty.Po b!$dzie (ukasza Szczoczarza (z prawej) Górnik ($czna zdoby! gola FOT. PIOTR BA!UT

Jakie elementy zawiod!y
w meczu w ($cznej – zapyta-
li&my kapitana niecieczan
Artur Prokopa

– Na pocz#tku dali%my si$
zepchn#& rywalom do defen-
sywy. Pó'niej trudno by"o nam
odmieni& przebieg wydarze(,
tym bardziej, !e rywale zdobyli
jeszcze bramk$, po której do-
stali wiatr w !agle.
– W drugiej po!owie zagrali&cie
ju% jednak du%o lepiej.

– Po przerwie nie mieli%-
my ju! nic do stracenia, dla-
tego musieli%my %mielej ru-
szy& do przodu. Szkoda, !e
nie uda"o si$ nam wykorzys-
ta& !adnej z wypracowanych
sytuacji, gdy! wtedy wcale
nie musieliby%my przegra&
tego meczu.
– Jak ocenia Pan sytuacj$ z 75
min, gdy Piotr Trafarski zosta!
ukarany %ó!t# kartk# za prób$
wymuszenia rzutu karnego?

– By"em wtedy oko"o
40 metrów od tego wyda-
rzenia.  Jestem jednak
przekonany, !e gdy Piot-
rek wbieg" w pole karne,
obro(ca wpad" w niego
i spowodowa" jego upadek.
W tej sytuacji arbiter po-
winien podyktowa& „jede-
nastk$”. Niestety podj#"
inn#, moim zdaniem b"$d-
n#, decyzj$.

Rozmawia! (PIET) 

DP

Artur Prokop: S"dzia podj#! b!"dn# decyzj"


