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MKS Kluczbork
– Termalica Bruk–Bet 
Nieciecza 2–1 (1–1)

0–1 Cichos 7
1–1 Nitkiewicz 25
2–1 Hober 86

Stodo!a 6 – Or!owicz 5, Jagieniak 5,
Copik 5, Stawowy 5 – Glanowski 0, Wodniok
4, Skwara (34 Nizio!ek 5), Nitkiewicz 6 (79
Hober) – Tuszy"ski 6, Pó!ch!opek 6 (71 No-
wacki).

Budka 5 – Jacek 4, Czarny
4, Cios 5, Zontek 4 – Sza!#ga 5 (51 Kwiek),
Prokop 6, Cygnar 5 (61 J#dryka), M$ka 4
– Rygu!a 5 (71 Szczoczarz), Cichos 6.

Pocz!tek spotkania u"o#y" si$ dla
niecieczan wr$cz idealnie, po kilku
minutach gry wyszli oni bowiem
na prowadzenie, natomiast od 16
minuty grali z przewag! jednego
zawodnika. Dwie minuty pó%niej
po kolejnym precyzyjnym do&rod-
kowaniu Marcina Sza"$gi go&cie
znów stan$li przed szans! na zdo-
bycie gola, tym razem jednak
strza" g"ow! 'ukasza Cichosa by"
minimalnie niecelny. Gdy wyda-
wa"o si$, #e niecieczanie przejm!
inicjatyw$ w do&( niespodziewa-
nym momencie stracili oni gola,
który podci!" im nieco skrzyd"a.
Gra ofensywna Termaliki Bruk–

Betu wygl!da"a ju# wprawdzie
znacznie lepiej ni# mia"o to miejs-
ce w poprzednich spotkaniach,
niestety w defensywie nieciecze-
nie grali bardzo boja%liwie. 

Tu# po przerwie go&cie znów
próbowali zaskoczy( zespó"
z Kluczborka. Po kapitalnym po-
daniu Artura Prokopa w dogodnej
sytuacji ponownie znalaz" si$ Ci-
chos, tym razem przegra" jednak
pojedynek z bramkarzem z Klucz-
borka. Chwil$ pó%niej po strzale
z rzutu wolnego w wykonaniu

Patryka Tuszy)skiego doskona"!
interwencj! popisa" si$ Maciej
Budka wybijaj!c pi"k$, która zmie-
rza"a wprost pod poprzeczk$. Na
kwadrans przed zako)czeniem
spotkanie po podaniu 'ukasza
Szczoczarza znów w doskona"ej
sytuacji znalaz" si$ Cichos, który
nie trafi" jednak w pi"k$ i sytuacja
zosta"a zaprzepaszczona. Chwil$
pó%niej si"y si$ wyrówna"y, gdy
David Kwiek po faulu na Adamie
Or"owiczu zobaczy" czerwon! kar-
tk$. W ostatnich minutach gos-

podarze wyczuli swoj! szans$
i odwa#nie zaatakowali. Najpierw
w 84 min Dawid Nowacki po ogra-
niu dwóch rywali odegra" pi"k$
do Tuszy)skiego, ten jednak zosta"
w ostatniej chwili uprzedzony
przez obro)c$ Termaliki Bruk–
Betu. Dwie minuty pó%niej nie-
cieczanie fatalnie zaspali w obro-
nie i stracili drugiego gola. Strata
gola kompletnie za"ama"a niecie-
czan, którzy maj!c w kieszeni co
najmniej jeden punkt, nagle po-
zostali z czystym kontem.

(PIET)

Ruch Radzionków
– Kolejarz Stró!e 2–0 (1–0)

1–0 Cichy 1 samob.
2–0 Suker 87

faul na Lipeckim). Widzów 800.
Ruch: Kie!pin 5 – Wi%niewski 5, Rzepka 5, Szy-
mura 6, Kowalski 6 – Dziewulski 5, Rocki 6
(70 Foszma"czyk), Beliancin 5, Przybecki 6 –
Jarka (32 Giel 6, 86 Suker), Manelski 5.
Kolejarz: Lisak 5 – Basta 4, Ksi#&yc 6, Cichy 4,
Radwa"ski 5 – Gry'lak 4 (75 (#tocha), Stefanik
5, Lipecki 5, Dr$g 4 (46 Bro' 3) – Madejski 4,
Socha 4 (77 Szufryn).

Spotkanie rozpocz$"o si$ w spo-
sób zgo"a niecodzienny. Ju#
w 1 min obro)cy Kolejarza
Witoldowi Cichemu wyszed"
strza" #ycia. Uderzona przeze)
zza pola karnego pi"ka wyl!-
dowa"a dok"adnie w okienku
bramki. Tyle tylko, #e strze-
#onej przez golkipera go&ci

'ukasza Lisaka, zast$puj!cego
Marcina Zarycht$, który na
przedmeczowej rozgrzewce
z"ama" palec. Obydwaj trene-
rzy zgodnie po meczu przy-
znali, #e jak d"ugo maj! do
czynienia z futbolem, takiego
kuriozalnego gola nie ogl!dali.
Niefartowny „swojak” obro)cy
ze Stró# nie móg" nie wp"yn!(
na dalszy przebieg meczu
i mia" przemo#ne znaczenie

dla jego ko)cowego, korzys-
tnego dla „Cidrów” rezultatu.

Fatalny pocz!tek wyra%nie
podci!" skrzyd"a przyjezdnym,
którzy w 13 min omal nie stra-
cili kolejnego gola, gdy usi"u-
j!cy z niemal po"owy boiska
lobowa( Lisaka Piotr Rocki po-
myli" si$ o kilka centymetrów.
Chwil$ pó%niej s$dzia nie uzna"
gola zdobytego przez znajdu-
j!cego si$ na pozycji spalonej

Dawida Jark$. W miar$ up"ywu
czasu go&cie zaczynali odzy-
skiwa( psychiczn! równowag$
i w 24 min stan$li przed szans!
na wyrównanie, jednak wyko-
nuj!cy rzut ro#ny z 10 m To-
masz Ksi$#yc przymierzy" nie-
co za wysoko. Przewaga Kole-
jarza stawa"a si$ coraz wyra%-
niejsza, ale wi$kszo&( strza"ów
jego zawodników blokowali
obro)cy z Radzionkowa. W 36
min Seweryna Kie"pina nie zdo-
"a" zaskoczy( Piotr Madejski,
a 180 sekund pó%niej bramkarz
Ruchu popisa" si$ &wietn! in-
terwencj! po uderzeniu Mar-
cina Stefanika.

W drugiej po"owie obraz gry
nie uleg" wi$kszej zmianie. Na-
dal stron! dyktuj!c! boiskowe
warunki byli stró#anie, grze-
szyli wszak nieskuteczno&ci!.
Najbli#ej powodzenia znale%li
si$ oni w 56 i 61 minucie, gdy
najpierw kolejny raz Stefanika
przechytrzy" Kie"pin, a pó%niej
w olbrzymim zamieszaniu na

jego przedpolu #aden z graczy
go&ci nie potrafi" wepchn!(
futbolówki do siatki. Sztuka ta
nie uda"a si$ tak#e w 63 min
Mateuszowi Broziowi. Skryci
za szczeln! gard! radzionko-
wianie odgryzali si$ kontrata-
kami, z których dwa – w 69
min i w 82 min mog"y przy-
nie&( powodzenie. Precyzji za-
brak"o jednak Piotrowi Gielowi
i Tomaszowi Foszma)czykowi.
W 86 min trener gospodarzy
Rafa" Górak wprowadzi" na
boisko Marka Sukera. By"a to
decyzja jak najbardziej s"usz-
na, bowiem zawodnik ten ju#
w swym pierwszym kontakcie
z pi"k! trafi" ni! do siatki Ko-
lejarza, przes!dzaj!c defini-
tywnie spraw$ na rzecz swojej
dru#yny. W 90 min Sebastian
'$tocha zdo"a" co prawda po-
kona( bramkarza miejscowych,
lecz s$dzia po raz drugi tego
dnia anulowa" gola, dopatruj!c
si$ spalonego rezerwowego za-
wodnika dru#yny go&ci. (DW)

Stracili punkty na w!asne "yczenie
KLUCZBORK. Obie dru&yny ko"czy!y mecz w dziesi#ciu

Zdaniem trenerów

Grzegorz Kowalski, 
MKS Kluczbork:
– Gorszego scenariusza nie mogli!-
my sobie chyba wyobrazi". Na po-
cz#tku meczu stracili!my bowiem
bramk$, a chwil$ potem Micha%a
Glanowskiego, który zobaczy% czer-
won# kartk$. Wiedzieli!my, &e
chc#c odrobi" straty nie mo&emy
sobie pozwoli" na gr$ w otwarte
karty, gdy& mieli!my na boisku jed-
nego zawodnika mniej. Zespó% po-
kaza% jednak charakter i graj#c do
ko'ca bardzo ambitnie najpierw
doprowadzi% do remisu, a w ko'-
cówce meczu przechyli% szal$ zwy-
ci$stwa na swoj# stron$. 

Marcin Ja!ocha,
Termalica Bruk–Bet:
– By% to mecz, który powinni!my je-
!li nie wygra" to na pewno zremiso-
wa". Nasza gra w ofensywie by%a
ju& nieco lepsza ni& mia%o to miej-
sce w poprzednich meczach, nie-
stety w defensywie zagrali!my bar-
dzo boja(liwie i pope%nili!my zbyt
du&o b%$dów. Prowadz#c, a pó(niej
remisuj#c i graj#c niemal ca%y
mecz z przewag# jednego zawod-
nika nie powinni!my tego meczu
przegra". Wydaje mi si$, &e prze-
grali!my ten mecz w g%owach,
w naszej grze zabrak%o bowiem
wyrachowania i zimnej krwi, gdy&
prowadz#c 1–0 mieli!my okazj$,
do tego by pogr#&y" rywali, nieste-
ty nie zrobili!my tego i w efekcie
przegrali!my.

Jak pad!y bramki

0–1Marcin Sza%$ga do-
!rodkowa% z prawej

strony na pole karne, nato-
miast )ukasz Cichos pi$kn#
„g%ówk#” z oko%o 8 metrów nie
da% &adnych szans bramkarzo-
wi z Kluczborka.

1–1Po podaniu z prawego
skrzyd%a w wykonaniu

Patryka Tuszy'skiego do pi%ki
doszed% Kamil Nitkiewicz i wy-
korzystuj#c biern# postaw$
obro'ców „szczupakiem” po-
s%a% pi%k$ w bli&szy róg bramki
Termaliki Bruk–Betu.

2–1B$d#cy w polu kar-
nym rywali Wojciech

Hober wykorzystuj#c podanie
Rafa%a Nizio%ka w!lizgiem
skierowa% pi%k$ do bramki
strze&onej przez Macieja
Budk$. 

David Kwiek (z prawej) w pojedynku z Tomaszem Copikiem 

„Swojak” w pierwszej minucie ustawi! mecz
Zdaniem trenerów

Rafa! Górak, Ruch:
– Najwa&niejsze jest to, &e
najbli&szy tydzie' b$dziemy
mogli popracowa" w lepszej
atmosferze. Zadowolony jes-
tem oczywi!cie z pierwszego
zwyci$stwa w sezonie, tym
bardziej, &e zdawali!my sobie
spraw$ z wysokich umiej$tno-
!ci technicznych pi%karzy ze
Stró&. Szybkie prowadzenie
wprowadzi%o w nasze szeregi
spokój, ale do ko'ca musieli!-
my uwa&a" na ataki rywali.

Jerzy Kowalik,
Kolejarz:
– Gratuluj$ Ruchowi pierw-
szego zwyci$stwa w I lidze.
To wielka sprawa. Mecz
ustawi% oczywi!cie samobój-
czy gol Witka Cichego. Gdyby
pi%ka wpad%a do w%a!ciwej
bramki, by%oby to trafienie
na miar$ stadionów !wiata.
Wi$cej na ten temat nie po-
wiem, bowiem nie chc$ dobi-
ja" mojego zawodnika. Rów-
nie& i my mieli!my w tym
meczu swoje sytuacje, ale
ich nie wykorzystali!my i te-
raz musimy szuka" punktów
w kolejnych spotkaniach.
Szybkie zdobycie prowadze-
nia przez rywali sprawi%o, &e
mogli sobie pozwoli" na gr$
z kontry, podczas gdy my
zostali!my zmuszeni do ata-
ku pozycyjnego. Wprowadzo-
ny w ko'cówce Suker zrobi%,
co do niego nale&a%o i by%o
ju& po meczu. S%abiej w mo-
jej dru&ynie wypad% wracaj#-
cy dopiero po kontuzji Bar-
tek Socha. Pora&k$ przyjmu-
j$ po sportowemu.

Jak pad!y bramki

1–0Maciej Manelski prze-
prowadzi% akcj$ pra-

wym skrzyd%em, przedostaj#c
si$ pod pole karne go!ci, ale (le
zagra% do nadbiegaj#cego Jarki.
Próbuj#cy wyja!ni" sytuacj$ Ci-
chy tak niefortunnie kopn#% pi%-
k$ zza linii „16”, &e ta wpad%a
w okienko bramki Lisaka.

2–0Koronkow# akcj$ Ru-
chu zako'czy%o ode-

granie Foszma'czyka do Suke-
ra. Rezerwowy napastnik miej-
scowych znalaz% si$ w sytuacji
sam na sam z bramkarzem Ko-
lejarza i nie da% mu szans na
skuteczn# interwencj$.

Cichy nie wie, co si" sta!o

– Wyst$puj#c w Kolejarzu zdarzy%o mi si$ jeszcze w II lidze w meczu
z Przebojem zaliczy" „swojaka”, ale takiego „samobója” jak dzisiaj to
jeszcze nie strzeli%em i mam nadziej$, &e ju& w &yciu nie strzel$ – mówi
Witold Cichy, najwi$kszy pechowiec meczu. – Naprawd$ nie wiem
i pewnie nigdy ju& nie zrozumiem, co si$ sta%o. Z tego co pami$tam, to
pi%ka podesz%a mi pod nog$, a moim zamiarem by%o wybicie jej w aut
i nie chcia%em uderza" jej tak mocno. Stopa mi si$ jednak (le u%o&y%a
i ta przekl$ta jabulani wpad%a do bramki. W szatni nikt z ch%opaków
g%o!no pretensji do mnie nie zg%asza%, ale ja dobrze zdaj$ sobie spraw$
z tego, co zmalowa%em. Przecie& gdyby nie ten mój kiks, na pewno me-
czu z Ruchem by!my nie przegrali. Pozostaje mi tylko za po!rednic-
twem „Dziennika Polskiego” przeprosi" i trenera, i kolegów. To wyda-
rzenie na d%ugo pozostanie w mojej pami$ci. Nie wiem, czy straci%em
zaufanie trenera, czy wystawi mnie na mecz z Sandecj#. Je!li dostan$
szans$, to przyrzekam, &e uczyni$ wszystko, &eby si$ zrehabilitowa".
Musz$ jako! wzi#" si$ w gar!". Na razie jednak jestem za%amany. (DW)
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Witold Cichy, najwi!kszy pechowiec meczu Ruchu z Kolejarzem
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Pozosta!e mecze 
i tabela I ligi

O
)l$ski 1–0 (1–0), Buchalik 31 samob.

O O )
0–0.

" ' 4 Wich-
towski 47, Iwanicki 56, Zakrzewski 84, Reiss
88 – M$czy"ski 21.
D Flota ) ,
Kubicki 2 – Ciarkowski 62 karny, Nwaogu
72, Magdzi"ski 77.

1–1 (1–1), Wojciechowski 18 – Pokorny 30.

Nazaruk 66.
1. Podbeskidzie 4 10 3–1–0 9–1
2. Flota 4 9 3–0–1 7–3
3. Piast 4 8 2–2–0 7–3
4. GKP 4 7 2–1–1 6–3
5. Polkowice 4 7 2–1–1 5–4
6. (KS 4 7 2–1–1 7–7
7. Sandecja 4 7 2–1–1 4–5
8. (#czna 4 6 2–0–2 4–4
9. Odra 4 6 2–0–2 4–6
10. Warta 4 5 1–2–1 6–4
11. Ruch 4 5 1–2–1 3–2
12. Kolejarz 4 5 1–2–1 4–5

Kluczbork 4 5 1–2–1 4–5
14. KSZO 4 4 1–1–2 1–3
15. Pogo" 4 3 1–0–3 3–5
16. GKS 4 2 0–2–2 3–5
17. Dolcan 4 1 0–1–3 2–7
18. Termalica Bruk–Bet 4 1 0–1–3 1–8

Kolejarz
– Sandecja, Termalica Bruk–Bet – GKP, Pol-
kowice – Ruch, Odra – Kluczbork, GKS – Pod-
beskidzie, (KS – (#czna, KSZO – Warta,
Flota – Piast, Pogo" – Dolcan. (ML)


