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KSZO Ostrowiec 
!wi"tokrzyski – Kolejarz 
Stró#e 3–1 (2–0)

Dymanowski 7 – Stachurski 5, Dybiec 5,
Kardas 6, Lasocki 6 – Fra!czak 6, Skórnicki 6,
Bia"ek 7, Cieciura 6 (85 kapsa) – Kanarski 5 (77
Wola!ski), Nawrocik 6 (87 M#ka).

Zarychta 5 – Szymiczek 5 (81 Cie$ko),
Ksi%&yc 5, Szufryn 5, Wal%ciak 6 – Gry'lak 5,
J%drszczyk 4 (46 Bro' 4), Stefanik 5, Madejski 5
– Dr#g 5 (58 (%tocha), Socha 6.

Kontuzje Adriana Basty i Witolda
Cichego oraz pauza za kartki
g!ównego re"ysera poczyna# stró-
"an Krzysztofa Lipeckiego wy-
musi!a u ich trenera Jerzego Ko-
walika eksperymentalne zesta-
wienie swej dru"yny. W$rodkowej
linii zagra! wi%c Rafa! J%drszczyk,
tworz&c wraz z Marcinem Stefa-
nikiem par% defensywnych po-
mocników. Taki kszta!t sk!adu
móg! wskazywa' na to, "e przy-
jezdnych zadowoli remis. Tym-
czasem tajemnic& poliszynela
by!o, "e nad Kowalikiem zebra!y
si% w Stró"ach czarne chmury
i g!ow% uratowa' mo"e mu jedynie
zwyci%stwo w arcywa"nym dla
uk!adu dolnej strefy tabeli meczu.
Uprzedzaj&c ruch dzia!aczy, szko-
leniowiec z!o"y! pismo z dymisj&,
na które nie doczeka! si% jednak
odpowiedzi. Najwidoczniej zarz&d
Kolejarza postanowi! uzale"ni'
swe postanowienie od efektu wy-
prawy futbolistów do Ostrowca
(wi%tokrzyskiego.

Pocz&tek meczu nale"a! do
miejscowych. Ju" w 4 min przed
szans& na gola stan&! Damian
Nawrocik, powstrzymany zosta!
jednak w ostatniej chwili przez

obro#ców rywali. Chwil% pó)niej
po bombie Wojciecha Bia!ka z rzu-
tu wolnego, na linii strza!u stan&!...
Krystian Kanarski, od którego
odbi!a si% pi!ka. Feralna dla stró-
"an, szczególnie dla J%drszczyka,
okaza!a si% 11 min. Obro#ca go$ci
tak niefortunnie interweniowa!,
"e wyprowadzi! ekip% KSZO na
prowadzenie. Zdobycie bramki
uspokoi!o miejscowych, nie kwa-
pi&cych si% z kontynuowaniem
frontalnego ataku. Nast%pna ich
ofensywna akcja mia!a miejsce
dopiero w 23 min, gdy po akcji
rzeczonego Kanarskiego na nie-
z!ej pozycji znalaz! si% Jakub Cie-
ciura, zablokowany zosta! jednak
przez w por% interweniuj&cych
go$ci. W 27 min przed wyborn&
okazj& na wyrównanie stan&! Mi-
cha! Gry)lak, ale fatalnie spud!o-
wa! z kilku metrów. Wyra)nie
rozochoceni wspomnian& zmar-
nowan& przypad!o$ci& przyjezdni
próbowali pój$' za ciosem. Efek-

tem tych stara# okaza! si% nie-
celny, oddawany z 30 m strza!
Bart!omieja Sochy. W 36 min stu-
procentow& okazj% zmarnowali
dla odmiany gospodarze. Po po-
daniu Miko!aja Skórnickiego sam
na sam z Marcinem Zarycht& sta-
n&! Kanarski, lecz golkiper ze
Stró" zdo!a! odbi' pi!k% nogami.
Po up!ywie dalszych 120 sekund
zakot!owa!o si% pod bramk&
KSZO. Kapitaln& interwencj& po-
pisa! si% Tomasz Dymanowski,
paruj&c futbolówk% po uderzeniu
swego imiennika – Ksi%"yca.
Wkrótce stró"anie przekonali si%
o prawdziwo$ci porzekad!a o ze-
m$cie niewykorzystanych sytuacji.
Chwil% drzemki obro#ców Kole-
jarza bezlito$nie wykorzysta!
ograny na ekstraklasowych bo-
iskach Nawrocik, podwy"szaj&c
na 2–0 dla zespo!u z Ostrowca.
Go$cie reklamowali pozycj% spa-
lon& zawodnika KSZO, arbiter
pozosta! jednak nieugi%ty.

Maj&cy ju" bardzo niewiele
do stracenia trener go$ci de-
sygnowa! do gry po przerwie
napastnika Mateusza Brozia,
zdejmuj&c z boiska pechowca
J%drszczyka. Niewiele to pomo-
g!o. Pocz&tek drugiej polowy
nale"a! do Odry, która dwukrot-
nie – za spraw& Cieciury i Na-
wrocika – mog!a pokusi' si%
o podwy"szenie prowadzenia.
Na przeszkodzie stan%li prze-
rywaj&cy ich szar"e obro#cy ze
Stró". Jeden z nich – Ksi%"yc
– popisa! si% w 60 min celnym
uderzeniem z wykonywanego
z 20 m rzutu wolnego, z naj-
wy"szym trudem zneutralizo-
wanym przez Dymanowskiego.
W 64 min dla odmiany Zarychta
obroni! strza! z dystansu Ka-
narskiego, a w 70 min gospoda-
rzy przed niechybn& utrat& gola
uratowa! Rafa! Lasocki, po akcji
Marcina Stefanika z linii wybi-
jaj&c zmierzaj&c& do siatki fut-

bolówk%. W 76 min indywidual-
na akcja Sochy znalaz!a fina!
w niecelnym strzale, a 4 min
pó)niej losy meczu zosta!y prze-
s&dzone. Stró"an dobi! wspom-
niany Lasocki, uderzeniem pi!ki
g!ow& podwy"szaj&c na 3–0. Nie
bez winy w tym przypadku by!
golkiper przyjezdnych. Przez
kolejne minuty wydawa!o si%,
"e b%dzie to ostatni godny od-
notowania moment zawodów.
Zadowoleni bowiem z wysokiego
prowadzenie miejscowi nie kwa-
pili si% ju" z forsowaniem tempa,
natomiast gracze Kolejarza
sprawiali wra"enie kompletnie
rozbitych. Zdobyli si% wszak na
atak, zwie#czony celnym strza-
!em Sochy. Ten honorowy gol
nie zmienia chyba jednak faktu,
"e wraz z ostatnim gwizdkiem
s%dziego przygoda trenera Je-
rzego Kowalika z Kolejarzem
dobieg!a kresu.

(DW)

Nie uratowali swego trenera?
OSTROWIEC !WI$TOKRZYSKI. Jerzy Kowalik z"o&y" dymisj% ju& przed meczem

Zdaniem trenerów

Czes!aw Jako!cewicz,
KSZO:
– Najwa!niejsze, !e wreszcie wy-
grali"my. W poprzednich meczach
prezentowali"my si# ca$kiem nie-
%le, a punkty zdobywali przeciwni-
cy. Nie ukrywam, !e na przebieg
dzisiejszego meczu du!y wp$yw
mia$a samobójcza bramka, któr&
strzelili sobie go"cie i u$atwili nam
zadanie. My"l#, !e zwyci#stwo pod-
buduje ch$opaków psychicznie i!e
w kolejnych spotkaniach gra' b#-
dziemy coraz lepiej.

Jerzy Kowalik, Kolejarz:
– My"l#, !e by$ to mój ostatni mecz
w roli trenera Kolejarza. Po zawo-
dach zatelefonowa$em do senatora
Stanis$awa Koguta, którego na-
prawd# bardzo szanuj# i poinfor-
mowa$em, !e podtrzymuj# decyzj#
o swej dymisji. Nie odniós$ si# do
niej, ale s&dz#, !e przyj&$ do wiado-
mo"ci. Dru!ynie ze Stró! !ycz# jak
najlepiej. Tabela si# bardzo sp$asz-
czy$a, ró!nice punktowe mi#dzy ze-
spo$ami z do$u tabeli s& minimalne,
istnieje wi#c szansa, !e mój nast#p-
ca b#dzie mia$ okazj# wyci&gn&'
zespó$ do bezpiecznej strefy. Nie
dopuszczam do siebie my"li, by pi$-
karze mogli gra' przeciwko mnie.
Nie ma ludzi, których wszyscy lu-
bi&, ale s&dz#, !e mia$em dobry
kontakt z dru!yn&. Co do dzisiejsze-
go meczu, to przeciwnicy byli chy-
ba bardziej zdeterminowani, a my
znów zagrali"my bez szcz#"cia.
Pierwszy gol – stadiony "wiata.
Tyle tylko, !e pi$ka wpad$a do na-
szej siatki. Ale !eby nie by$o niepo-
rozumie(: nie mam pretensji do Ra-
fa$a J#drszczyka – taki pech ka!de-
mu móg$ si# zdarzy'. Drug& bram-
k# stracili"my z pi#ciometrowego
spalonego. S#dzia uzna$ ponadto,
!e po akcji Marcina Stefanika pi$ka
nie przekroczy$a linii bramkowej,
podczas gdy znajdowa$a si# za ni&.

Jak pad!y bramki

1–0 Po do"rodkowaniu Bia$-
ka z rzutu ro!nego, na

polu karnym Kolejarza powsta$o
olbrzymie zamieszanie, w wyniku
którego zdezorientowany
J#drszczyk g$ow& skierowa$ pi$-
k# do w$asnej bramki.

2–0 Adrian Fra(czak zagra$
w tempo do Damiana

Nawrocika, a ten ze stoickim spo-
kojem pos$a$ futbolówk# do siat-
ki obok wybiegaj&cego mu na-
przeciw Zarychty.

3–0 Z rzutu wolnego pre-
cyzyjnie do"rodkowa$

Bia$ek, a g$ówkuj&cy z 3 metrów
Lasocki dope$ni$ formalno"ci.

3–1 Po do"rodkowaniu
Piotra Madejskiego

z rzutu wolnego, do bramki
KSZO z 5 m pi$k# g$ow& skiero-
wa$ Socha.

Micha! Gry"lak (w #rodku) nie wykorzysta! idealnej sytuacji na zdobycie gola dla Kolejarza  

GKS Katowice – Termalica
Bruk–Bet Nieciecza 0–0

S%dziowali P Pier-
)ci!ski i Jakub Wójcik (Warszawa). *ó"te kart-
ki: Dziedzic 90+1 (za faul na Wójciku) – T -
ski 63 (za faul na Sadowskim), Kowalski 84 (za
faul na Dziedzicu). Widzów 3000.
GKS: Wierzbicki 7 – Olkowski 6, Nowak 5, J.
Kowalczyk 6, Soko"owski 6 – Plewnia 6, Gon-
cerz 5 (64 Kaliciak, 90 A. Kowalczyk), Pitry 5,
Dziedzic 6, Sadowski 7 – Zieli!ski 6 (89 Piech-
niak).
Termalica Bruk–Bet: Budka 9 – Kowalski 6,
Cios 7, Tupalski 7, Wójcik 7 – Kubowicz 6 (62
M#ka), Prokop 6, A. Baran 6 (57 Szczoczarz),
Pi#tek 6, Sza"%ga 4 – Trafarski 4 (73 Cichos).

Pojedynek rozpocz&! si% od fa-
lowych ataków katowiczan, któ-
rzy ju" w pierwszych minutach
chcieli zdoby' gola, by zmusi'
rywali do otwartej gry. W pierw-
szych minutach meczu przed
bramk& Budki co chwil% docho-
dzi!o do gor&cych spi%'. Jako
pierwszy na list% strzelców pró-
bowa! wpisa' si% Janusz Dzie-
dzic, który najpierw nie zdo!a!
opanowa' pi!ki b%d&c w dosko-
na!ej sytuacji, natomiast dwie
minuty pó)niej pi!ka po jego
strzale z dystansu minimalnie
min%!a cel. Niecieczanie prze-
trwali nawa!nic% miejscowych
i powoli sami zacz%li dochodzi'
do g!osu wyprowadzaj&c gro)ne

kontry. Pierwsza z nich mia!a
miejsce w 17 min, gdy Karol Pi&-
tek idealnym podaniem urucho-
mi! Piotra Trafarskiego, jednak
w ostatniej chwili obro#ca GKS
Pawe! Olkowski wybi! pi!k% na
rzut ro"ny. Tu" przed przerw&
niecieczanie mieli sporo szcz%-
$cia, gdy" finalizuj&cy sk!adn&
akcj% gospodarzy Przemys!aw
Pitry trafi! pi!k& w s!upek.

Druga ods!ona ponownie roz-
pocz%!a si% od ataków katowiczan,
którzy w 52 min mieli stuprocen-
tow& okazj% do zdobycia gola.
Wtedy to Goncerz idealnym po-
daniem uruchomi! Dziedzica, któ-
ry b%d&c ju" w sytuacji sam na
sam z Budk& trafi! wprost w bram-
karza Termaliki. Miejscowi w 75
min mieli kolejn& znakomit& okaz-
j% do zdobycia gola. Po rzucie ro"-

nym na polu karnym Termaliki
powsta!o wtedy ogromne zamie-
szanie, pi!ka odbijaj&c si% od kilku
zawodników trafi!a pod nogi Dzie-
dzica, który odda! strza! z 11 met-
rów. Budka zdo!a! jednak obroni'
to uderzenie. Trzy minuty pó)niej
doskona!& sytuacje do zdobycia
bramki wypracowali sobie go$cie.
Po gro)nej kontrze wyprowadzo-
nej przez *ukasza Cichosa pi!ka

poprzez Karola Pi&tka trafi!a do
Marcina Sza!%gi, który przegra!
jednak pojedynek z Maciejem
Wierzbickim. Podopieczni Woj-
ciecha Stawowego nie pozwolili
sobie jednak strzeli' gola, cho'
w 90 min mogli mówi' o sporym
szcz%$ciu, gdy" mog&cy zosta'
bohaterem meczu Cichos strze-
laj&c z najbli"szej odleg!o$ci nie
trafi! do bramki rywali. (PIET)

Cichos móg! by" bohaterem
Zdaniem trenerów

Wojciech Stawowy, GKS:
– By$ to dla nas bardzo wa!ny mecz i koniecznie chcieli"my go wy-
gra'. We wcze"niejszych meczach, odk&d prowadz# zespó$, na
w$asnym boisku zdobyli"my komplet punktów, niestety tym razem
nam si# to nie uda$o. Nie mam pretensji do zawodników, cho' przy-
znam, !e musimy jeszcze popracowa' nad skuteczno"ci&, gdy!
mimo wielu sytuacji bramkowych, jakie sobie wypracowali"my nie
zdobyli"my ani jednej bramki.  Rywale równie! mieli okazje do zdo-
bycia bramek i tak prawd# mówi&c, to !adna dru!yna nie zas$u!y$a
w tym meczu na pora!k#.

Miros!aw Hajdo, Termalica Bruk–Bet:
– Zdawali"my sobie spraw#, !e przyje!d!amy na trudny teren, spo-
dziewali"my si# ci#!kiego meczu i taki by$ ten pojedynek. W pierwszej
po$owie zagrali"my bardzo uwa!nie w defensywie i starali"my si# za-
grozi' katowiczanom graj&c z kontry. Gospodarze mieli kilka doskona-
$ych okazji bramkowych, jednak Maciej Budka bardzo dobrze spisywa$
si# w naszej bramce. Uwa!am, !e remis jest sprawiedliwym rozstrzyg-
ni#ciem, na razie nie chc# ocenia' ch$opaków, zrobi# to bowiem na
najbli!szych zaj#ciach po dok$adnym przeanalizowaniu meczu. Musz#
jednak podkre"li', !e ca$y zespó$ zostawi$ na boisku sporo zdrowia i za
to nale!& si# ch$opakom s$owa uznania.

$ukasz Cichos (z prawej) zmarnowa! w Katowicach kilka
dogodnych sytuacji   FOT. PIOTR BAŁUT
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W pozosta!ych
meczach I ligi
D #
Sta!czyk 20, Gaw%cki 53.
Flota +winouj) Ruch R
(2–1), Niedziela 5, Arifovi$ 15, Nwaogu 49,
Ciarkowski 90 – Dziewulski 8, Jarka 80.

P (
Pawlak 27 – Paluchowski 62.
( ( ' P
Smoli!ski 76.
P Podbeskidzie Bielsko–Bia"a
2–1 (1–1), Biskup 37, Iwan 69 – Demjan 17.
Pog P p
0–0.
+ g P
– Dolcan Z#bki 0–0.
    1.  Podbeskidzie                   11     26       8–2–1       26–8
   2.  (KS                                        11     26       8–2–1       18–11
   3.  Flota                                      11     23       7–2–2     23–12
   4.  Piast                                      11      21      5–6–0        16–6
   5.  Sandecja                            11      21      6–3–2        13–9
   6.  GKP                                        11      17      5–2–4      15–14
   7.  Polkowice                          11      15      4–3–4     10–10
   8.  Ruch                                      11      15      4–3–4       11–12
   9.  Pogo!                                   11      14      4–2–5      15–15
 10.  (%czna                                 11      14      4–2–5       11–15
  11.  Odra                                      11      14      4–2–5        9–13
 12.  Kluczbork                          11      13      3–4–4      13–13
 13.  Warta                                    11       11      2–5–4      14–18
 14.  GKS                                        11       11      2–5–4      10–16
 15.  Kolejarz                               11        9      2–3–6        8–15
 16.  KSZO                                     11        8       2–2–7        7–12
 17.  Termalica Bruk–Bet    11        8       2–2–7        7–14
 18.  Dolcan                                 11        5       1–2–8        5–17

p 17 pa'
Sandecja – (%czna (g. 15), Ruch

– Pogo! (g. 15), GKP – Dolcan (g. 15), Podbe-
skidzie – Warta (g. 15.30), Kluczbork – Piast
(g. 16), Odra – GKS (g. 18), Polkowice – KSZO
(g. 18); Termalica Bruk–Bet – (KS
(g. 11.30), Kolejarz – Flota (g. 14). (ML)


