
C8 Pi!ka no"na | I liga PONIEDZIAŁEK, 20 WRZEŚNIA 2010

W pozosta!ych
meczach

Miloseski 34 – Moskalewicz 31 karny, !awa
45, Bojarski 80.

Tuszy"ski 1 – Sta-
churski 32.

(0–1), Smoli"ski 39.

Cie#li"ski 55, 66 karny
– Ciarkowski 88 karny.

    1.  Podbeskidzie                      8    20       6–2–0     20–5
   2.  !KS                                           8     17        5–2–1       12–9
   3.  Sandecja                               8     17        5–2–1       10–7

4.  Flota                                        8     14       4–2–2      14–8
5.  Piast                                         8     14       3–5–0        9–4
6.  Polkowice                            8     14       4–2–2         9–7
7.  Pogo"                                      8     13        4–1–3      13–9
8.  GKP                                          8     13        4–1–3     12–10
9.  Ruch                                        8     12       3–3–2        6–4

 10.  Kluczbork                             8     10       2–4–2      10–9
11.  Warta                                       7       9       2–3–2     12–10

 12.  Kolejarz                                 8       9       2–3–3       7–10
 13.  !$czna                                    8       9       3–0–5       8–13
 14.  Odra                                         8       7        2–1–5       7–13
 15.  GKS                                           8       6        1–3–4      8–15
 16.  KSZO                                        8       5        1–2–5        4–9
 17.  Termalica Bruk–Bet      8       4         1–1–6      6–13
 18.  Dolcan                                    7        1        0–1–6      3–14

GKS – Kolejarz (g. 19), Dolcan – !$czna (g.
15), KSZO – GKP (g. 17), Odra – Polkowice (g.
18), !KS – Ruch (g. 18); niedziela: Termalica
Bruk–Bet – Sandecja (g. 16), Flota – Kluczbork
(g. 15), Pogo" – Podbeskidzie (g. 17), Piast –
Warta (g. 18). (ML)

N I E C I E C Z A .  Zespo!y wyst"pu-
j#ce w pierwszej lidze rozegra!y
ju$ osiem kolejek spotka%, tym-
czasem tegoroczny beniami-
nek, dru$yna Termaliki Bruk–
Betu Nieciecza ma na swoim
koncie tylko cztery punkty i zaj-
muje 17. miejsce w tabeli.

Tegoroczny sezon jest dla nie-
cieczan zdecydowanie najtrud-
niejszy z pi!ciu ostatnich,
w których dru"yna z zamiesz-
kuj#cej przez niewiele ponad
siedmiuset mieszka$ców miejs-
cowo%ci sz&a jak burza bez
wi!kszych problemów awan-
suj#c do coraz to wy"szej klasy
rozgrywkowej. Okazuje si! jed-
nak, "e na zapleczu ekstraklasy
"artów ju" nie ma i chc#c by'
zaliczanym do co najmniej dru-
"yn %rodka tabeli trzeba pre-
zentowa' solidny poziom. Przed
rozpocz!ciem sezonu kierow-
nictwo klubu stara&o si! stwo-
rzy' mocn# dru"yn!, która da
sobie rad! w rywalizacji z ze-
spo&ami pierwszoligowymi. Po
pierwszych kolejkach, w któ-
rych niecieczanom nie wiod&o
si! najlepiej, okaza&o si! "e de-
fensywa niezbyt dobrze radzi
sobie na pierwszoligowych bo-
iskach, dlatego jeszcze przed
zamkni!ciem okienka transfe-
rowego zarz#d klubu postano-
wi& wzmocni' zespó& do%wiad-

czonymi zawodnikami. Przed
meczem pi#tek kolejki z GKP
Gorzów Wielkopolski niecie-
czanie pozyskali (ukasza Ko-
walskiego i Arkadiusza Barana,
natomiast dwa dni pó)niej (u-
kasza Tupalskiego. Obecno%'
tych zawodników w dru"ynie
zdecydowanie poprawi&a jako%'
gry w defensywie.

W ostatnich meczach zespó&
z Niecieczy prezentowa& si! na
boisku ju" o wiele bardziej doj-
rzale ni" na pocz#tku rozgry-
wek, kiedy by&y momenty, "e
strach parali"owa& zawodników.
– To co starcza!o na wygrywa-
nie meczów w drugiej lidze
okaza!o si" by# niewystarcza-
j$ce, by skutecznie rywalizowa#
z pierwszoligowcami. Zespó!
po wzmocnieniach z meczu na
mecz prezentuje si" coraz so-
lidniej i wszyscy wierzymy, %e
w ko&cu odbijemy si" od dna
i zaczniemy si" pi$# w gór" li-
gowej tabeli. Najlepszym przy-
k!adem na to, %e zespó! sta#
jest na wygrywanie meczów
w pierwszej lidze by!o wygrane
spotkanie z Kolejarzem Stró%e,
w którym ca!a dru%yna zapre-
zentowa!a si" z bardzo dobrej
strony – stwierdzi& trener Ter-
maliki Bruk–Betu Marcin Ja-
&ocha.

Bardzo wa"nym momentem
dla przysz&o%ci zespo&u z Nie-

cieczy z pewno%ci# by&o ubieg-
&otygodniowe, wspomniane
przez szkoleniowca niecieczan,
pierwsze zwyci!stwo w tego-
rocznych rozgrywkach z Kole-
jarzem Stró"e. – By! to zdecy-
dowanie najlepszy nasz mecz
w tegorocznych rozgrywkach.
Potrzebowali'my takiego suk-
cesu, by si" w ko&cu prze!ama#
si" i uwierzy# we w!asne mo%-
liwo'ci. Mamy dru%yn", w któ-
rej jest wielu do'wiadczonych
zawodników maj$cych za sob$
wyst"py na boiskach ekstra-

klasy, dru%yn" która naprawd"
potrafi gra# w pi!k" no%n$ i na
pewno jeszcze nie raz to udo-
wodni na boisku. Nie wolno
jednak zapomina#, %e w naszej
dru%ynie s$ tak%e gracze, którzy
po raz pierwszy wyst"puj$ na
poziomie pierwszej ligi i dla
nich ka%dy kolejny mecz jest
nowym do'wiadczeniem, z któ-
rego wyci$gaj$ wnioski i ucz$
si". Czasami p!ac$ te% frycowe,
ale nikt przecie% nie rodzi si"
mistrzem – zauwa"y& najbar-
dziej rutynowany zawodnik

Termaliki Bruk–Betu Artur
Prokop.

Zwyci!ski mecz z Koleja-
rzem mia& by' momentem prze-
&omowym dla zespo&u Termaliki
Bruk–Betu, tymczasem w pi#t-
kowy wieczór w Polkowicach
niecieczanie doznali kolejnej
pora"ki przegrywaj#c 1–2
z miejscowym Górnikiem. – Po
wygranej z Kolejarzem liczy-
li'my, %e uda si" nam zdoby#
w Polkowicach kolejne punkty,
niestety sta!o si" inaczej. To
ju% czwarta nasza pora%ka ró%-
nic$ jednej bramki, jakiej doz-
nali'my w meczu wyjazdowym.
W przekroju ca!ego meczu wca-
le nie byli'my zespo!em gor-
szym od beniaminka z Polko-
wic, niestety ju% po raz który'
zabrak!o nam troszk" szcz"'cia,
by wywie(# z gor$cego terenu
chocia% remis. Nasza dru%yna
pokaza!a w tym meczu cha-
rakter, gdy% graj$c przez pe-
wien czas w liczebnym os!a-
bieniu potrafi!a przej$# inicja-
tyw" i zagra%a!a bramce rywali,
w decyduj$cych momentach
naszym zawodnikom zabrak!o
jednak zimnej krwi i nie po-
trafili wykorzysta# stuprocen-
towych okazji do zdobycia bra-
mek – podkre%li& kierownik dru-
"yny Termaliki Bruk–Betu
Krzysztof Kozik.

PIOTR PIETRAS

Kolejarz Stró!e – Odra
Wodzis"aw 2–0 (2–0)

1–0 Bro% 20
2–0 Cichy 26

J A
Lublin).

& f m),
Gry%lak 87 f
Kolejarz: Zarychta 6 (68 Lisak) – Szymiczek
6, Ksi$'yc 6, Cichy 7, Wal$ciak 5 – Gry%lak 7,
Lipecki 6, Dr(g 6, Madejski 6 (76 M$'yk)
– Socha 5 (61 Stefanik), Bro% 7.

Buchalik 5 – Kokoszka 4, Markowski 4,
Radler 5, S)odowy 4 – Wo# 5, Kuczok 4 (46 M.
Figiel 5), Jary 5, Szalamberidze 6 (78 Hanzel)
– Rybski 5, Odunka 6 (71 Sobik).

Jeszcze w pi#tek wieczorem
przyjazd go%ci do Stró" sta&
pod znakiem zapytania. Pi&ka-
rze z Wodzis&awia, odmawiaj#c
udzia&u w zawodach, chcieli za-
protestowa' przeciwko zalega-
niu przez zarz#d z wyp&ace-
niem nale"nych im pieni!dzy.
Niemal w ostatniej chwili czes-
cy udzia&owcy Odry wyrównali
cz!%' zad&u"enia, czym udob-
ruchali zawodników. Mecz wi!c
odby& si! zgodnie z pierwszo-

ligowym kalendarzem. Gospo-
darze powinni by' ukontento-
wani z takiego obrotu sprawy,
bowiem nie tylko pewnie si!g-
n!li po 3 punkty, ale te" zano-
towali najlepszy dotychczas
wyst!p w sezonie.

Miejscowi przyst#pili do nie-
go z mocnym postanowieniem
zmycia plamy danej w poprzed-
nim swym wyst!pie w Niecie-
czy. O korekty w sk&adzie po-
stara& si! trener Jerzy Kowalik.
Znalaz&o si! w nim
miejsce m.in. dla wracaj#cego
po kontuzji najskuteczniejszego
snajpera Kolejarza Bart&omieja
Sochy, nota bene wychowanka
Odry. 

Zawody rozpocz!&y si! zgo&a
nieoczekiwanie, bo od szale$-
czych ataków go%ci. W pierw-
szych sze%ciu minutach mogli
oni pokusi' si! o zdobycie trzech
goli. W 2 min Samuelson Chuk-
wuma Odunka z 10 m uderzy&
tu" nad poprzeczk#, a w 4 i 6
min po strza&ach z 12 m Koby
Szamberidze i rzeczonego
Odunki udanie interweniowa&
Marcin Zarychta. Impet przy-

jezdnych stopniowo wygasa&,
a na ziemi! sprowadzi&a ich
bramka zdobyta przez Mateusza
Brozia. Gdy wkrótce do ich
siatki po raz drugi trafi& Witold
Cichy, inny gracz, który swe
pierwsze futbolowe kroki sta-
wia& w klubie z Wodzis&awia,
wydawa&o si!, "e Odra wyda&a
ostatnie tchnienie. Tymczasem
niewiele brak&o, by w 37 min
go%cie nawi#zali bramkowy
kontakt. W sytuacji sam na
sam z bramkarzem ze Stró"
znalaz& si! Andrzej Rybski, ale
z 10 m trafi& pi&k# w s&upek.

Pod koniec pierwszej cz!%ci
zawodów dwukrotnie ideal-
nych sytuacji nie wykorzysta&
Bro). W pierwszym przypadku
strzeli& nieco za wysoko, za%
w drugim – z 10 m trafi& w po-
przeczk!.

Po wznowieniu gry po prze-
rwie, z boiska przez kilkana%cie
minut powiewa&o nud#. Dopiero
w 67 min po podaniu Micha&a
Gry)laka z 7 m uderzy& Bro),
tym razem stempluj#c s&upek.
Chwil! pó)niej z uwagi na po-
wtarzaj#ce si! zawroty g&owy
plac gry opu%ci' musia& bram-

karz Kolejarza Zarychta, któ-
rego zast#pi& (ukasz Lisak. Za-
dowoleni w wyniku miejscowi
kontrolowali przebieg boisko-
wych wydarze$, nie kwapi#c
si! z inicjowaniem zmasowa-
nych ataków. K&opotów dostar-
cza& im natomiast szarpi#cy na
lewem skrzydle, ruchliwy jak
"ywe srebro, przy tym szybki
i nie)le wyszkolony technicznie
Nigeryjczyk Odunka. W poje-
dynk! niewiele móg& wszak
zdzia&a'. Podopieczni Kowalika
o"ywili si! ponownie w ostat-
nim kwadransie. W 76 min po
strzale Krzysztofa Lipeckiego
i rykoszecie pi&ka pow!drowa&a
na rzut ro"ny, a na minut! przed
ko$cem wychodz#cemu na po-
zycj! sam na sam Mariuszowi
M!"ykowi futbolówk! spod nóg
wygarn#& Micha& Buchalik. Go-
%cie w drugiej po&owie zrewan-
"owali si! jedynie niecelnymi
próbami B&a"eja Radlera w 55
i 62 min oraz obronionym przez
Lisaka w 90 min uderzeniem
Marcina Figiela.

DANIEL WEIMER

Tak trudno jeszcze nie by!o

W meczu z Kolejarzem Stró$e Piotr Trafarski (w pomara%czowej
koszulce, z lewej) i Adrian Fedoruk byli wyró$niaj#cymi si"
postaciami w zespole Termaliki Bruk–Betu.
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Najlepszy mecz gospodarzy
STRÓ#E. Pocz(tek nale'a) do go#ci, ale pó%niej na boisku panowali ju' tylko miejscowi

Rachunki
wyrównane
! Rozmowa z WITOLDEM

CICHYM, strzelcem
drugiego gola dla
Kolejarza

Jak smakuje gol wbity swej
macierzystej dru$ynie?

– Na pewno wielkiej rado%ci
nie by&o, a przynajmniej sta-
ra&em si! jej nie okazywa'.
Odra to klub, w którym si!
wychowa&em i w którym sp!-
dzi&em przesz&o 6 lat. Rozstanie
nie nast#pi&o mo"e w najsym-
patyczniejszych okoliczno-
%ciach, niemniej Wodzis&aw na
zawsze pozostanie moim mias-
tem. Najwa"niejsze, "e ta
bramka przyczyni&a si! do wy-
granej mojego obecnego ze-
spo&u.
– Zrehabilitowa! si" ni# Pan za
nieszcz"snego „swojaka”, zali-
czonego w spotkaniu z Ruchem
w Radzionkowie...

– Dok&adnie to samo powie-
dzia&em kolegom z zespo&u. Wy-
chodzi na to, "e jestem obecnie
na zero. Rachunki zosta&y wy-
równane. Ciekawe, "e to moje
trafienie to zas&uga pary stope-
rów. Tomek Ksi!"yc idealnie
zgra& mi pi&k!, ja pos&a&em j#
do siatki.
– Wygrywaj#c z Odr# przerwali-
&cie fataln# pass" meczów bez
zwyci"stwa. Oznacza to, $e na-
staj# dla Kolejarza lepsze cza-
sy?

– Przed nami bardzo trudne
konfrontacje z Katowicami, (KS
(ód) i Wart#, zatem z dru"y-
nami zg&aszaj#cymi przed se-
zonem ekstraklasowe aspiracje.
My%l!, "e dzisiejszy sukces po-
zwoli nam na %mielsze podj!cie
z nimi walki. Szkoda, "e nie wy-
grali%my wy"ej – a by&a na to
szansa – poniewa" efektowne
zwyci!stwo zrobi&oby na rywa-
lach wra"enie. Grunt, "e nie po-
gubili%my punktów, bowiem ko-
lejna strata ustawi&aby nas w
tabeli w bardzo nieciekawej sy-
tuacji.

Rozmawia!: DW

DP

Zdaniem trenerów

Jerzy Kowalik, Kolejarz:
– Pierwsze 10 minut w naszym wykonaniu to prawdziwa katastrofa.
Na szcz"#cie nie stracili#my wówczas gola, a pó$niej mecz przeisto-
czy% si" w gr" do jednej bramki. Cieszy mnie, &e ch%opcy #wietnie
kondycyjnie wytrzymali trudy zawodów. Wol" nie wystawia' indywi-
dualnych cenzurek, ale tym razem zrobi" wyj(tek dla pary #rodko-
wych obro)ców – Tomka Ksi"&yca i Witka Cichego, Micha%a Gry$la-
ka, Krzy#ka Lipeckiego i Mateusza Brozia. Oni zagrali najlepiej. Wy-
walczone dzisiaj punkty prezentujemy na imieniny senatorowi Stani-
s%awowi Kogutowi.

Leszek Ojrzy"ski, Odra:
– Mecz pewnie inaczej by si" potoczy%, gdyby#my na pocz(tku wyko-
rzystali cho'by jedn( z trzech idealnych okazji. Sta%o si" inaczej, co
podci"%o nam skrzyd%a. Kolejarz odniós% w pe%ni zas%u&one zwyci"-
stwo. Na postawie moich ch%opaków musi odbija' si" panuj(ca w
klubie kiepska sytuacja finansowa.

Jak pad!y bramki

1–0 Micha% Gry$lak prze-
prowadzi% 40–metro-

wy rajd, ko)cz(c go do#rodko-
waniem. Z pi%k( min(% si"
Bart%omiej Socha, ale akcj"
zamyka% Robert Dr(g, który
raz jeszcze wrzuci% futbolów-
k" w pole karne go#ci, a nad-
biegaj(cy Mateusz Bro$ z 5 m
wepchn(% j( do siatki.

2–0 Rzut ro&ny wykony-
wa% Dr(g. Zacentro-

wa% na dalszy s%upek, Tomasz
Ksi"&yc zgra% pi%k" g%ow( do
Witolda Cichego, a ten tak&e
g%ow( pos%a% j( z 9 m do
bramki.

Mateusz Bro' (w bia!ym stroju) strzela pierwsz# bramk" dla
Kolejarza FOT. (KOW)


