W kolejnym ligowym spotkaniu zmierzyliśmy się na własnym stadionie z zespołem
LKS Goleszów. Mecz trampkarzy starszych od początku do końca toczony był pod nasze
dyktando, czego efektem był wynik 10:0. Prowadzenie objęliśmy w 4 minucie gry, kiedy to
po dośrodkowaniu Mateusza Dutki, piłka odbiła się od murawy i zaskoczyła źle ustawionego
bramkarza gości. W 16 minucie drugiego gola dla naszej drużyny zdobył Wojtek Tkacz,
płasko uderzając piłkę w długi róg bramki rywali, a minutę później Damian Woźniak popisał
się ładnym uderzeniem z dystansu pod poprzeczkę. Kolejną bramkę strzelił w 22 minucie
Norbert Foks, wykorzystując dobre prostopadłe podanie Daniela Mańdoka. Pięć minut
później pada piąty gol dla naszej ekipy. Tym razem po składnej, zespołowej akcji i wymianie
kilkunastu podań, bramkarza Goleszowa pokonał Damian Woźniak. Minutę przed gwizdkiem
kończącym pierwszą połowę wynik meczu podwyższa Daniel Mańdok, dokładnie uderzając
piłkę z około 20 metrów w lewy dolny róg bramki przeciwników. Druga połowa spotkania
była już słabsza w naszym wykonaniu piłkarsko, jednak udało nam się zdobyć jeszcze cztery
gole. Najpierw w 35 minucie Daniel Mańdok wykorzystał dobre dośrodkowanie z rzutu
rożnego Kacpra Prochowskiego i strzałem głową zdobył bramkę. 10 minut później Norbert
Foks, znajdując się już w dobrej sytuacji, podał do lepiej ustawionego Adriana Pieczki, a ten
skierował piłkę do siatki rywali. Dziewiątego gola dla naszej drużyny zdobył po
dynamicznym wejściu w pole karne i uderzeniu w krótki róg bramki Kacper Kołoczek,
a wynik meczu ustalił w 60 minucie Norbert Foks, agresywnie nabiegając na piłkę
dośrodkowaną z rzutu rożnego. Końcowy rezultat mówi sam za siebie, nasza przewaga nie
podlegała dyskusji, chociaż lepiej prezentowaliśmy się w pierwszej połowie, kiedy to
staraliśmy się grać dokładniej i szybciej piłką, pokazywaliśmy się partnerom na pozycji.
W drugiej połowie więcej było chaosu, nerwowości, co przełożyło się również na mniejszą
ilość sytuacji bramkowych.
LKS Pasjonat Dankowice – LKS Goleszów 10:0
Bramki dla drużyny Pasjonata: Damian Woźniak (17’, 27’), Norbert Foks (22’, 60’), Daniel
Mańdok (29’, 35’), Mateusz Dutka (4’), Wojciech Tkacz (16’), Adrian Pieczka (45’), Kacper
Kołoczek (55’)
Skład drużyny trampkarzy LKS Pasjonat Dankowice
Michał Rąba – Mateusz Dutka, Jakub Jagosz, Szymon Górka, Miłosz Kuczmierczyk (31’
Adrian Pieczka) – Kacper Kołoczek, Daniel Mańdok, Norbert Foks, Wojciech Tkacz (31’
Kacper Prochowski) – Szymon Nowak (31’ Dawid Gandor), Damian Woźniak

Mecz juniorów starszych naszego klubu z ekipą z Goleszowa miał dość duży ciężar
gatunkowy, ponieważ obie drużyny przed tym spotkaniem dzielił tylko 1 punkt w ligowej
tabeli. Niestety już w 3 minucie gry tracimy bramkę. Po uderzeniu z dystansu zawodnika
gości piłka odbiła się od poprzeczki naszej bramki i trafiła pod nogi nieobstawionego piłkarza
z Goleszowa, który nie miał problemów ze zdobyciem gola. Kolejne minuty pierwszej
połowy upłynęły pod znakiem przewagi naszego zespołu. Najlepszą okazję do strzelenia
bramki miał Mateusz Markiel, który znajdując się w sytuacji sam na sam z bramkarzem,
uderzył minimalnie obok słupka. W 27 minucie doprowadzamy do wyrównania. Po wrzucie
z autu piłkę głową w pole karne przedłużył Błażej Cięciel, a tam dobrze znalazł się Wojtek
Małysz i dokładnym uderzeniem prawą nogą pokonał bramkarza rywali. Do końca pierwszej
połowy spotkania rezultat nie uległ już zmianie. W 61 minucie meczu nasz zespół wychodzi
na prowadzenie. Bramkarz gości co prawda obronił strzał z dystansu Błażeja Cięciela, jednak

wybił on piłkę przed siebie, a tam dopadł do niej Mateusz Markiel, zdobywając gola. Kolejne
minuty spotkania były wyrównane, żadna ze stron nie potrafiła stworzyć sobie klarownych
sytuacji strzeleckich. W 74 minucie zespół z Goleszowa w dość przypadkowy sposób
doprowadza do remisu. Do bezpańskiej piłki wybitej przez naszego obrońcę w polu karnym
doszedł piłkarz ekipy gości i z bardzo bliskiej odległości pokonał Pawła Sikorę. Ostatecznie
więc mecz kończy się wynikiem 2:2. To już drugie z rzędu spotkanie na własnym obiekcie,
w którym tracimy zwycięstwo w końcówce. Szkoda niewykorzystanej szansy, tym bardziej,
że czekają nas teraz dwa mecze wyjazdowe, najpierw w Wapienicy, a później w Skoczowie.

LKS Pasjonat Dankowice – LKS Goleszów 2:2
Bramki dla drużyny Pasjonata : Wojciech Małysz (27’), Mateusz Markiel (61’)
Skład drużyny juniorów LKS Pasjonat Dankowice
Paweł Sikora – Wojciech Małysz, Mateusz Korczyk, Szymon Tomala, Andrzej Nycz–
Mateusz Bąkiewicz (75’ Daniel Korczyk), Adrian Fajferek, Szymon Szymczyk, Mateusz
Figura (77’ Mateusz Kluka) –Mateusz Markiel, Błażej Cięciel
Krzysztof Hoder

