W 9 kolejce ligowej rozegraliśmy wyjazdowe spotkania z drużyną Piasta Cieszyn.
Trampkarze starsi odnieśli pewne i zasłużone zwycięstwo 2:0. Nie licząc pierwszych, lekko
nerwowych minut w naszym wykonaniu, mieliśmy pełną kontrolę nad wydarzeniami na
boisku. Pierwszą okazję do zdobycia bramki miał Wojtek Tkacz, ale jego strzał z okolicy linii
pola karnego dobrze wybronił bramkarz gospodarzy. W 15 minucie meczu pada pierwszy gol
dla naszego zespołu. Po dośrodkowaniu z prawej strony Kacpra Prochowskiego świetnym
zamknięciem akcji popisał się Norbert Foks, który uderzeniem głową umieścił piłkę w siatce
rywali. Chwilę później ten sam zawodnik otrzymał dobre prostopadłe podanie od Damiana
Woźniaka i, znajdując się w sytuacji sam na sam, próbował lobować bramkarza lecz niestety
trafił w poprzeczkę. Druga połowa meczu to dalszy ciąg ataków naszej drużyny. Już na
początku tej części gry dobrej okazji, nie wykorzystał Nataniel Kasperczyk, którego uprzedził
bramkarz Piasta. W 37 minucie podwyższyliśmy prowadzenie. Norbert Foks dośrodkował
piłkę w pole karne do Kacpra Kołoczka, a ten zdobył gola płaskim uderzeniem w krótki róg
bramki gospodarzy. Do końca spotkania wynik nie uległ już zmianie, chociaż mieliśmy
jeszcze kilka niezłych sytuacji do strzelenia bramki, m.in. po uderzeniu Wojtka Tkacza z
rzutu wolnego piłka trafiła w słupek. Rozmiary zwycięstwa nie są jednak aż tak istotne,
ważne, że przełamaliśmy się po serii dwóch kolejnych porażek.
Piast Cieszyn – LKS Pasjonat Dankowice 0:2
Bramki dla drużyny Pasjonata: Norbert Foks (15’), Kacper Kołoczek (37’)
Skład drużyny trampkarzy LKS Pasjonat Dankowice
Michał Rąba – Miłosz Kuczmierczyk, Mateusz Dutka, Wojciech Tkacz, Kacper Prochowski
(35’ Adrian Pieczka) – Kacper Kołoczek, Szymon Nowak, Damian Woźniak, Jakub Jagosz
(45’ Szymon Górka) – Norbert Foks, Nataniel Kasperczyk
Tradycyjnie już mecz drużyny juniorów naszego klubu dostarczył wielu emocji i
dramaturgii. Początek spotkania upłynął pod znakiem przewagi naszego zespołu, czego
efektem była bramka zdobyta w 11 minucie przez Mateusza Markiela, który po przejęciu
prostopadłego podania od Adriana Fajferka, wbiegł z piłką w pole karne i płaskim strzałem
pokonał bramkarza ekipy z Cieszyna. Niedługo później w dobrej sytuacji znalazł się Mateusz
Figura, jednak jego uderzenie z ostrego kąta trafiło w boczną siatkę. Dalsza część pierwszej
połowy miała wyrównany przebieg, ale żadnej ze stron nie udało się już stworzyć klarownych
sytuacji strzeleckich. Po przerwie obraz gry nie uległ zmianie, z tym, że to rywale częściej
utrzymywali się przy piłce, my natomiast nastawiliśmy się na kontrataki. I właśnie po jednym
z nich byliśmy bliscy zdobycia bramki, jednak Danielowi Korczykowi zabrakło kilku
centymetrów, aby zamknąć akcję po dobrym dośrodkowaniu Mateusza Figury. Dobrą okazję
miał również Błażej Cięciel, ale jego uderzenie świetnie wybronił bramkarz gospodarzy. W
72 minucie meczu nasi przeciwnicy zdobywają wyrównującego gola. Zawodnik zespołu
Piasta nie dał szans na skuteczną interwencję naszemu bramkarzowi, uderzając bardzo mocno
w długi róg z narożnika pola karnego. 3 minuty później powinno być już 2:1 dla gospodarzy,
na szczęście piłkarz naszych rywali spudłował z 5 metrów, mając przed sobą jedynie Pawła
Sikorę. Gdy wydawało się, że spotkanie zakończy się remisem, nasza drużyna wyprowadziła
dwa zabójcze ciosy już w doliczonym czasie gry. Wpierw Błażej Cięciel wyprowadził nasz
zespół na prowadzenie, gdy po jego strzale z rzutu wolnego piłka odbiła się od poprzeczki i
wpadła do bramki gospodarzy, a 2 minuty później Mateusz Figura ustalił wynik pięknym
uderzeniem z około 25 metrów. Mieliśmy w tym meczu lepsze i gorsze momenty, były
fragmenty, w których potrafiliśmy utrzymać się przy piłce, grając na 2- 3 kontakty, były
również takie, gdzie niepotrzebnie oddawaliśmy inicjatywę przeciwnikowi nerwowo

pozbywając się piłki. Ważne jednak, że znów pokazaliśmy wolę walki do końca, dzięki
czemu odnieśliśmy cenne zwycięstwo.
Piast Cieszyn – LKS Pasjonat Dankowice 1:3
Bramki dla drużyny Pasjonata: Mateusz Markiel (11’), Błażej Cięciel (81’), Mateusz Figura
(83’)
Skład drużyny juniorów LKS Pasjonat Dankowice
Paweł Sikora – Wojciech Małysz, Mateusz Korczyk, Szymon Tomala, Andrzej Nycz–
Mateusz Bąkiewicz (55’ Daniel Korczyk), Adrian Fajferek, Szymon Szymczyk, Mateusz
Figura –Mateusz Markiel, Błażej Cięciel
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