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Jak pad!y bramki

1–0 Na strza! z 18 m zde-
cydowa! si" Gry#lak.

Udarevi$ tak niefortunnie usi!o-
wa! zablokowa$ pi!k", %e ta
wpad!a do bramki jego dru%yny.

1–1 Z lewej strony boiska
do&rodkowa! Charles

Uchenna Nwaogu. Dawid Szuf-
ryn nie upilnowa! Bodzionego,
który strza!em po ziemi z 7 m
pokona! Zarycht".

Termalica Bruk–Bet 
Nieciecza – !KS !ód" 2–3 
(1–3)

0–1 Mowlik 33

1–2 Mi!ciel 45+1
1–3 Mi!ciel 45+2
2–3 Cichos 59

chos 80 (za faul na Klepczarku) – K"us 60
(za niesportowe zachowanie), Mowlik 64 (za
faul na Szczoczarzu). Czerwona kartka: Mi!-
ciel 60 (za wybitnie niesportowe zachowa-
nie). Widzów 1800.

Towarnicki 4 – Kowalski
5, Cios 6, Tupalski 6, Wójcik 5 – Pi#tek 5 (41
Szczoczarz 5), A. Baran 6, Prokop 5, Kubowicz
5 (46 Cichos 6) – Sza"!ga 6, Trafarski 7 (79
M#ka).

Wypar"o 7 – Gieraga 6, $ab!dzki 4,
Mowlik 7, Klepczarek 5 – Smoli%ski 6 (90+4
Gola%ski), K"us 6, Roma%czuk 6, M#czy%ski
7, Kosecki 5 (65 Kujawa) – Mi!ciel 0.

O pora!ce gospodarzy zadecy-
dowa"a przede wszystkim fa-
talna ko#cówka pierwszej po-
"owy, w której stracili dwie
bramki. Wcze$niej miejscowi
dzielnie stawiali czo"a dru!ynie
z %odzi i mieli nawet kilka okaz-
ji, by obj&' prowadzenie. Naj-
lepsz& sytuacj( zaprzepa$ci"
w 12 min Piotr Trafarski, który
po idealnym podaniu Marcina

Sza"(gi nie si(gn&" pi"ki przed
pust& bramk&. Po stracie pierw-
szej bramki gospodarze szybko
mogli doprowadzi' do wyrów-
nania, jednak %ukasz Kowalski
strzelaj&c z 8 metrów pos"a"
pi"k( wysoko nad poprzeczk&.

W drugiej ods"onie zespó"
z Niecieczy niemal ca"y czas
by" w ataku, jednak mi(dzy
s"upkami "ódzkiej bramki zna-
komicie spisywa" si( Bogus"aw
Wypar"o. Nie zapobieg" wpraw-
dzie utracie gola w 59 min, jed-
nak wybroni" swojej dru!ynie
zwyci(stwo w przed"u!onym
czasie gry, gdy najpierw spa-
rowa" pi"k( po kapitalnym ude-
rzeniu Daniela M&ki oraz gdy
obroni" dobitk( „g"ówk&” %u-
kasza Szczoczarza. Nale!y pod-
kre$li', !e po nagannym zacho-
waniu si( Marcina Mi(ciela,
który w niezbyt parlamentarny
sposób skrytykowa" jedn& z de-
cyzji arbitra, za co zosta" uka-
rany czerwon& kartk&, niecie-
czanie przez dwa ostatnie kwad-
ranse grali w przewag& zawod-
nika. Oprócz wspomnianej sy-
tuacji w doliczonym czasie gry
wypracowali sobie tak!e kilka
innych, jednak !adnej z nich
nie potrafili zamieni' na gola
i po raz siódmy w tym sezonie
przegrali mecz ró!nic& jednej
bramki.
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Znokautowani przed przerw!

Strza! Jakuba Koseckiego próbuje zablokowa" Jan Cios

Tabela
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Szymura 63, Suker 75; P
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% Cie&li%ski 26, 30; 
P Tu-

szy%ski 26 – Biskup 42, Buryan 51; O
'l#

Rybski 21; P
O ' Grzy-
bowski 29.

    1.  Podbeskidzie                            12            29           28–8
   2.  $KS                                                 12            29          21–13
   3.  Flota                                              12            24         24–13
   4.  Piast                                               12            24            18–7
   5.  Sandecja                                     12            24            15–9
   6.  GKP                                                12            18          15–14
   7.  Ruch                                              12            18          13–12
   8.  Polkowice                                  12            18           11–10
   9.  Odra                                               12             17          10–13
 10.  Pogo%                                            12            14          15–17
  11.  $!czna                                          12            14           11–17
 12.  Kluczbork                                   12             13          14–15
 13.  Warta                                            12             11         14–20
 14.  GKS                                                 12             11          10–17
 15.  Kolejarz                                       12            10            9–16
 16.  KSZO                                              12              8            7–13
 17.  Termalica Bruk–Bet            12              8            9–17
 18.  Dolcan                                          12              6            5–17

(
$KS – Odra (g. 18.30); 

GKS – Sandecja (g. 17), Pogo% – Kolejarz
(g. 17), KSZO – Termalica Bruk–Bet (g. 17),
Dolcan – Ruch (g. 14), MKS Kluczbork
– Warta Poznan (g. 14), Flota – Polkowice
(g. 15), Piast – GKP (g. 16), $!czna – Pod-
beskidzie (g. 19.15).

(ML)

Kolejarz Stró#e – Flota
$winouj%cie 1–1 (1–1)

1–0 Udarevi) 15 samob.
1–1 Bodziony 26

R

% g
%

g g
dzów 300.

Zarychta 6 – Cichy 7, Ksi!*yc 7,
Szufryn 5, Radwa%ski 6 – Gry(lak 6 (84
$!tocha), Stefanik 5 (69 Szymiczek), Lipecki
6, Madejski 6 – M!*yk 5 (82 Cie)ko), Socha 6.

+ukowski 5 – Mazurkiewicz 5, Udarevi)
5, Rygielski 6, Paczkowski 6 – Niedziela 6
(72 St#porski), Bodziony 7 (80 Chi–Fon), Pruch-
nik 5, Ciarkowski 5 – Arifovi) 5 (88 Niewiada),
Nwaogu 7.

Nazwisko Marka Motyki, nowego
szkoleniowca dru!yny ze Stró!
nie okaza"o si( magnesem dla
miejscowych kibiców. Zaledwie
trzysta osób zaj("o miejsca na
stadionie, by oceni', czy pod
okiem znanego trenera styl gry
ich ulubie#ców ulegnie zmianie
na korzy$'. Styl si( poprawi"
– gospodarze byli bardzo blisko
zwyci(stwa z czo"ow& ekip&
pierwszego frontu, ale wynik re-
misowy nie zadowoli" w pe"ni
ani Motyki, ani jego podopiecz-
nych, ani dzia"aczy sportowych
z podgrybowskiej miejscowo$ci.
Kolejarz winien by" bowiem nie-
dzielne spotkanie rozstrzygn&'
na swoj& korzy$'. Motyka za-
pewnia", !e wi(kszo$' swych
podopiecznych zna z pracy z nimi
w innych klubach, po konsultacji
z asystentami zdecydowa" si(
wi(c na pewne roszady kadrowe.
Pod nieobecno$' kontuzjowanego
Adriana Basty pozycj( Piotra
Szymiczka na prawej obronie
zaj&" Witold Cichy, par( stoperów
utworzyli Tomasz Ksi(!yc i Da-
wid Szufryn, a do wyj$ciowego
sk"adu powróci" maj&cy ostatnio

k"opoty ze znalezieniem dla sie-
bie miejsca nawet w meczowej
osiemnastce Mariusz M(!yk.

Pocz&tek zawodów zapowia-
da" zaci(ty charakter spotkania.

Trudno doprawdy by"o wskaza'
dru!yn( aspiruj&ca do ekstra-
klasy oraz zespó", którego celem
jest obronienie si( przed degra-
dacj& z I ligi. Rzec nawet mo!na,

!e wi(ksz& dojrza"o$ci& impo-
nowali teoretycznie s"absi stró-
!anie. Oni te! dosy' szybko wy-
pracowali sobie sprzyjaj&c& go-
lowi sytuacj(. W 7 min praw&
stron& boiska przedar" si( Mi-
cha" Gry)lak, ostro zacentrowa"
w pole karne, ale !aden z part-
nerów nie si(gn&" pi"ki. Równo
z up"ywem pierwszego kwad-
ransa ten!e skrzyd"owy Kole-
jarza okaza" si( wspó"autorem
prowadzenia swej dru!yny, przy
czym w dopi(ciu swego wydat-
nie pomóg" mu $rodkowy obro#-
ca go$ci Ivan Udarevi'. 5 min
pó)niej gospodarze winni byli
podwy!szy' rezultat, ale po rzu-
cie ro!nym wykonywanym przez
Marcina Stefanika i g"ówce Wi-
tolda Cichego futbolówka odbi"a
si( od s"upka. W 23 min po ude-
rzeniu Krzysztofa Lipeckiego
z 20 m i rykoszecie pi"ka po-
w(drowa"a poza boisko. Gdy wy-
dawa"o si(, !e kolejne gole dla
rozp(dzonych graczy miejscow-
ych s& tylko kwesti& czasu, Flota
wyprowadzi"a jedyn& w pierw-
szej po"owie gro)n& kontr(, skut-

kuj&c& wyrównuj&cym trafie-
niem Krzysztofa Bodzionego.
Odpowiedzi& Kolejarza by"a in-
dywidualna akcja M(!yka, który
w polu karnym ogra" dwóch
obro#ców ze *winouj$cia, lecz
przymierzy" za wysoko. Tu!
przed przerw& po do$rodkowa-
niu z rzutu wolnego Gry)laka
ponownie przed szans& stan&"
Cichy. Tym razem po jego ude-
rzeniu g"ow& futbolówka min("a
s"upek bramki strze!onej przez
Krzysztofa +ukowskiego.

Po zmianie stron przewaga
podopiecznych Motyki nie pod-
lega"a ju! dyskusji. Jako pierw-
szy +ukowskiego postraszy"
w 54 min Lipecki, którego przy-
miarka z 30 m okaza"a si( mi-
nimalnie chybiona. Ten sam za-
wodnik prób( zaskoczenia
bramkarza Floty ponowi" – z po-
dobnym skutkiem – w 63 min.
Pi(' minut pó)niej o w"os od
rozstrzygni(cia losów zawodów
by" M(!yk. Znalaz" si( on oko
w oko z +ukowskim, ale ten
uprzedzi" napastnika ze Stró!,
wy"uskuj&c mu futbolówk( spod
nóg. W 72 min jeszcze dogod-
niejsz& sposobno$' zaprzepa$ci"
po centrze Gry)laka Bart"omiej
Socha, z 5 m g"ówkuj&c obok
s"upka, a w 81 min po strzale
M(!yka z 16 m udanie interwe-
niowa" golkiper z ba"tyckiej wy-
spy Wolin. W tej cz($ci meczu
go$cie raz tylko przedostali si(
w bezpo$rednie s&siedztwo
bramki Marcina Zarychty, gdy
w 70 min Niedziela mierz&c
z 12 m w tzw. krótki róg pomyli"
si( o centymetry.

Ju! cho'by powy!sza wyli-
czanka wyra)nie wskazuje na
zdecydowan& dominacj( Kole-
jarza. W pi"ce no!nej punktów
za aktywno$' i zmarnowane
okazje si( wszak nie przyznaje.
Obydwu zespo"om dopisze si(
wi(c w tabeli po jednym „oczku”.

DANIEL WEIMER

O poufa!o#ci
nie ma mowy
'Rozmowa

z MARIUSZEM
M()YKIEM,
napastnikiem Kolajarza

Nie s$dzi Pan, %e miejsce
w podstawowej jedenastce za-
wdzi&cza wcze#niejszej znajo-
mo#ci z Markiem Motyk$, gdy
ten trenowa! Pana w Polonii
Bytom?

– Z panem Motyk& kontakt
mia"em incydentalny. Kiedy on
przychodzi" do Polonii, ja szed"em
akurat na wypo!yczenie do San-
decji. O jakiej$ poufa"o$ci nie mo!e
by' wi(c mowy. Zreszt&, przy
ustalaniu sk"adu nowy trener
konsultowa" si( ze swoimi asys-
tentami.
– Tak czy owak obdarzono Pana za-
ufaniem, za które móg! si& Pan
zrewan%owa" zdobyciem gola.
Dwukrotnie nie wykorzysta! Pan
jednak #wietnych okazji. Nie g!u-
pio teraz Panu?

– W pierwszej po"owie rze-
czywi$cie bliski by"em gola, ale
w momencie oddawania strza"u
za bardzo si( odchyli"em i pi"ka
poszybowa"a nad poprzeczk&.
Natomiast co do sytuacji po
przerwie, to nie zgadzam si(
z opini&, !e znalaz"em si( sam
na sam z bramkarzem. Po prostu
podanie by"o za mocne i +u-
kowski mia" krótsz& drog( do
futbolówki.

Rozmawia!: (DW)

DP

Szcz"#liwy remis go#ci
STRÓ&E. Po"owicznie uda" si! debiut Marka Motyki w roli trenera Kolejarza

Zdaniem trenerów

Marek Motyka, Kolejarz:
– Znam klas" Floty, przed meczem wynik remisowy wzi*!bym
w ciemno. Teraz jednak, bior*c pod uwag" przebieg dzisiejszych za-
wodów, rezultatem jestem g!"boko rozczarowany. Powinni&my byli
wzbogaci$ si" o komplet punktów. Dopiero od wtorku zaczn" bacz-
niej przygl*da$ si" wszystkim zawodnikom, b"d" m*drzejszy i zde-
cyduj", na kogo z nich mog" stawia$. W najbli%szym czasie czekaj*
nas trudne mecze, m.in. wyjazdy do Szczecina i Gliwic. Uwa%am jed-
nak, %e jeste&my na tyle mocni personalnie, %e w ka%dym spotkaniu
sta$ jest nas na punktowe zdobycze.

Petr Nemec, Flota:
– Nie wypracowali&my sobie zbyt wielu sytuacji podbramkowych,
mimo to wywalczyli&my remis. Mog" by$ wi"c zadowolony. Bardzo
rozczarowa!a mnie natomiast postawa mojej dru%yny. Pi!karzy t!u-
maczy tylko fakt, %e kiepskie warunki terenowe utrudnia!y prefero-
wanie technicznego futbolu. Czy b"dziemy ubiega$ si" o awans? Na
razie najwa%niejsze s* kolejne mecze. Ich wyniki okre&l* nasze cele.
Podzia! punktów w dzisiejszym spotkaniu uwa%am za sprawiedliwy.

Na bramk& Floty strzela Witold Cichy (w bia!ej koszulce) FOT. (KOW)

Jak pad!y bramki

0–1 Po do&rodkowaniu Ja-
kuba Koseckiego z rzu-

tu ro%nego na polu bramkowym
gospodarzy powsta!o zamiesza-
nie.Najwi"cej szcz"&cia mia!
Mariusz Mowlik, który z bliska
wepchn*! pi!k" do siatki.

1–1 Micha! +ab"dzki zaata-
kowany przez Piotra

Trafarskiego pope!ni! b!*d
przed w!asnym polem karnym,
napastnik gospodarzy przej*!
pi!k" i wygra! pojedynek z Bogu-
s!awem Wypar!o.

1–2 Po rzucie wolnym wy-
konywanym przez

Krzysztofa M*czy,skiego bram-
karz Termaliki Bruk–Betu wy-
szed! do pi!ki, szybszy od niego
okaza! si" jednak Marcin Mi"-
ciel, który „g!ówk*” uprzedzi!
Piotra Towarnickiego posy!aj*c
pi!k" do pustej bramki.

1–3 Po prostopad!ym poda-
niu Bartosza Roma,-

czuka, Mi"ciel wyszed! na czys-
t* pozycj" i strza!em w dalszy
róg pokona! Towarnickiego.

2–3 Marcin Sza!"ga otrzy-
ma! pi!k" na lewej

stronie, do&rodkowa! na pole
bramkowe, natomiast +ukasz
Cichos strza!em z bliska poko-
na! Wypar!".

Zdaniem trenerów

Miros$aw Hajdo, Termalica Bruk–Bet:
– Nie przestraszyli&my si" utytu!owanego rywala i walczyli&my
jak równy z równym. O naszej pora%ce zadecydowa!a ko,cówka
pierwszej po!owy, kiedy to w przeci*gu 30 sekund stracili&my
dwie bramki.

Andrzej Pyrdo$, %KS:
– Pozycja w tabeli zespo!u z Niecieczy jest zdecydowanie za niska, jak
na umiej"tno&ci prezentowane przez t* dru%yn", dlatego tym bardziej
cieszymy si" ze zwyci"stwa. Szkoda tylko, %e mecz zako,czy! si" dla
nas niemi!ym akcentem, czyli czerwon* kartk* Marcina Mi"ciela.
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