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Po weekendzie w dobrych nastrojach są kibice Widzewa. Ich ulubieńcy po
zwycięstwie 2:0 z Błękitnymi Stargard awansowali na trzecie miejsce w tabeli 2.
ligi. W PKO BP Ekstraklasie drugiej porażki z rzędu doznali piłkarze ŁKS. Od
przegranych ligowy sezon zaczęły również zawodniczki TME Grot SMS i juniorzy
UKS SMS.

Większość zespołów występujących w PKO BP Ekstraklasie ma już za sobą cztery mecze.
Beniaminek z al. Unii w dotychczasowych kolejkach aż trzy razy grał przed własną
publicznością, ale w tych meczach zdobył tylko jeden punkt. Po remisie z Lechią Gdańsk (0:0)
i przegranej z Lechem Poznań (1:2) podopieczni Kazimierza Moskala musieli uznać wyższość
mistrza Polski. W meczu z Piastem Gliwice jedyna bramka padła po samobójczym traﬁeniu
Artura Bogusza (77). Wcześniej (70) łodzianie nie wykorzystali rzutu karnego. Po strzale
Maksymiliana Rozwandowicza skutecznie interweniował Frantisek Plach.
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Po czterech meczach ŁKS ma na koncie cztery punkty i z Koroną Kielce jest sklasyﬁkowany na
jedenastej pozycji. Taki sam dorobek ma trzynasta w tabeli Wisła Kraków, z którą zespół
Moskala zagra na wyjeździe już w nadchodzący piątek (godz. 20.30).
ŁKS – Piast Gliwice 0:1 (0:0). Bramka: 0:1 Artur Bogusz (77, samobójcza).
Po niespodziewanej porażce w Bytowie z Bytovią zawodnicy Widzewa zainkasowali komplet
punktów w meczu z Błękitnymi. Zwycięstwo zapewniły gospodarzom traﬁenia Przemysława
Kity (15) i Marcina Robaka (86, z karnego). W trzech dotychczasowych kolejkach tylko ci
gracze strzelali gole dla Widzewa. Na inaugurację rozgrywek Kita traﬁł z gry, Robak z karnego
i Widzew na wyjeździe wygrał z Gryfem Wejherowo 2:0. W drugiej serii traﬁł Kita, jednak był
to jedynie honorowy gol w przegranym 1:2 starciu z Bytovią.
W trzech meczach widzewiacy zdobyli sześć punktów i z takim dorobkiem wspólnie z
Garbarnią Kraków zajmują trzecie miejsce w tabeli. W sobotę 17 sierpnia podopieczni Marcina
Kaczmarka zagrają w Elblągu z Olimpią (godz. 19).
Widzew – Błękitni Stargard 2:0 (1:0). Bramki: Przemysław Kita (15), Marcin Robak (86, z
karnego).
Końcówka meczu przesądziła o tym, że w pierwszej kolejce Centralnej Ligi Juniorów U-18
młodzi piłkarze UKS SMS ulegli Escoli Varsovia 1:3. O zwycięstwie gości zadecydowały
traﬁenia Kamila Odolaka, który na listę strzelców wpisał się w 86. minucie i w doliczonym
czasie gry. Pierwszą bramkę goście strzelili przed przerwą, a po golu Mikołaja Owsiaka był
remis 1:1. Ostatecznie trzy punkty pojechały jednak do Warszawy.
W drugiej kolejce UKS SMS zagra w Szczecinie z Pogonią (17 sierpnia, godz. 11).
UKS SMS – Escola Varsovia Warszawa 1:3 (0:1). Bramki: 0:1 Kacper Dzida (34), 1:1 Mikoła
Owsiak (77), 1:2 Kamil Odolak (86), 1:3 Kamil Odolak (90+3).
Piłkarki TME Grot SMS rywalizację w ekstralidze rozpoczęły od drugiej kolejki, w której
przegrały w Łodzi z AZS PWSZ Wałbrzych 0:2. Mecz pierwszej serii z Górnikiem w Łęcznej
został przełożony na inny termin. W trzeciej serii spotkań łodzianki zagrają na wyjeździe z
Rolnikiem Biedrzychowice (18 sierpnia, godz. 16).
TME Grot SMS – AZS PWSZ Wałbrzych 0:2 (0:0). Bramki: 0:1 Oliwia Rapacka (65), 0:2 Ewa
Cieśla (85).
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