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W niedzielne popołudnie Czarni Jaworze przegrali w Pisarzowicach z tamtejszym Pionierem
3:0 (1:0).

W 10. min. Szewczyk strzela z narożnika pola karnego, bramkarz Pioniera interweniuje z
problemami, piąstkując futbolówkę za bramkę. Dziesięć minut później miejscowi strzelają obok
słupka. 28. min. to akcja gospodarzy, po nodze jednego z naszych zawodników piłka spada na
górną siatkę. W 30. min. Zagórski minimalnie chybił. Minutę później to gospodarze obejmują
prowadzenie. Muszyński otrzymuje prostopadłą piłkę i bez problemów pakuje ją w bramce. W
33. min. Gwóźdź strzela celnie, bramkarz jednak na posterunku. W 38. min. Pionier przedziera
się pod nasze pole karne, lecz strzał daleki od ideału. W 41. min. po wrzutce z rzutu wolnego
najwyżej wyskakuje Filimowski, niestety jego strzał głową mija cel. Wynik do przerwy 1-0 dla
Pioniera. Po zmianie stron miejscowi strzelają celnie, pewnie broni Turek. W 56. min.
zamieszanie pod bramką gospodarzy, Zagórski uderza w bramkarza. 120 sekund później
Miagkyj zza pola karnego, obok słupka. W 67. min. zespół z Pisarzowic podwyższa wynik
spotkania. Puszczony w uliczkę Owczarczyk nie daje szans na interwencję Turkowi i pakuje
piłkę w dalszy słupek. W 74. min. gospodarze obok słupka. Minutę później wymażona szansa
na bramkę kontaktową, lecz piłka po leciutki dotknięciu przez Mołka zatrzymuje się na słupku.
W 77.min. Rybarski wrzuca w pole karne, piłka zatrzepotała na górnej siatce. W ostatniej
minucie meczu Pionier ustala wynik spotkania. Podobna akcja do tych poprzednich goli, tym
razem na listę strzelców wpisał się Rączka. Po bramce arbiter zakończył ten mecz. Szkoda
spotkania, gdyż był to mecz jak nie do wygrania to chociaż do zremisowania. Tytuł newsa mówi
dużo, gdyż jaworzanie w czterech meczach w Pisarzowicach odnotowali cztery sromotne
porażki (0:7, 1:5, 0:3, 0:3 - przyp. red.). Następna szansa na przerwanie passy 2 porażek z
rzędu nadarzy się w sobotę 10 września, kiedy to w Jasienicy podejmiemy aktualnego
vice-lider, faworyta rozgrywek - Sokoła Buczkowice.
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1:0 Muszyński 31. min.
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2:0 Owczarczyk 67. min.

3:0 Rączka 90. min.

Skład Czarnych:

1. Dariusz Turek
2. Wojciech Filimowski
3. Mariusz Wacławski
4. Tomasz Rybarski
5. Bartłomiej Handzel
6. Dariusz Szewczyk (76" Robert Roik)
7. Paweł Mołek
8. Janusz Gucwa (60" Adam Pałecki)
9. Dawid Paszek (72" Dariusz Janas)
10. Wojciech Zagórski
11. Tomasz Gwóźdź (55" Artem Miagkyj)
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