
W ramach 8 kolejki rozgrywek ligowych drużyna trampkarzy Pasjonata Dankowice 
udała się do Bielska – Białej, gdzie na sztucznej murawie zmierzyła się z ekipą BKS-u Stal 
Bielsko – Biała. W 8 minucie Kuba Gembala odebrał piłkę jednemu z zawodników zespołu 
gospodarzy, samotnie popędził na bramkę rywali i w sytuacji sam na sam okazał się lepszy od 
bramkarza BKS- u. Gol ten był efektem przewagi, jaką nasza drużyna osiągnęła w 
początkowym fragmencie gry. W 15 minucie piłkarz ekipy gospodarzy doprowadził do 
remisu, skutecznie finalizując płaskie dośrodkowanie kolegi z lewego skrzydła. Pięć minut 
później straciliśmy drugą bramkę. Zawodnik drużyny z Bielska – Białej wygrał pojedynek 1 x 
1 z naszym obrońcą, wbiegł z piłką w pole karne i płaskim strzałem zmusił do kapitulacji 
Eryka Płonkę. Tuż przed końcem pierwszej połowy spotkania nasi rywale zdobyli trzeciego 
gola, skutecznie wykonując przyznaną im przez arbitra „jedenastkę”. Do przerwy 
przegrywaliśmy 3:1 – po dobrym początku pozwoliliśmy przeciwnikom przejąć inicjatywę. 
Przez pierwsze 20 minut drugiej części gry w naszych poczynaniach widać było dużo chaosu 
i niedokładności. W 55 minucie piłkarz drużyny gospodarzy otrzymał długie podanie z głębi 
pola i mierzonym strzałem w długi róg uzyskał czwartą bramkę dla BKS-u. Minutę później 
padł piąty gol dla naszych rywali. Do piłki odbitej przez Eryka Płonkę dopadł zawodnik 
zespołu gospodarzy, który nie miał problemów z umieszczeniem jej w siatce.  Gdy wydawało 
się, że mecz zakończy się naszą wysoką porażką, ruszyliśmy do odrabiania strat. W 62 
minucie Michał Bocheński został sfaulowany w obrębie „szesnastki”, a następnie skutecznie 
wyegzekwował rzut karny. Trzy minuty później ten sam zawodnik z ostrego kąta po raz drugi 
w tym spotkaniu pokonał bramkarza gospodarzy. W 69 minucie zdobyliśmy gola 
kontaktowego. Patryk Tobiasz uruchomił prostopadłym podaniem Kubę Gembalę, który w 
sytuacji sam na sam okazał się lepszy od golkipera drużyny BKS-u. Na doprowadzenie do 
wyrównania zabrakło nam jednak czasu.  

 

BKS Stal Bielsko – Biała – LKS Pasjonat Dankowice 5:4 

Bramki dla drużyny Pasjonata: Jakub Gembala (8’, 69’), Michał Bocheński (62’- rzut karny, 
65’) 

Skład drużyny trampkarzy LKS Pasjonat Dankowice: 

Eryk Płonka– Eryk Korczyk, Dawid Forystek, Jakub Boroń, Patryk Wysogląd – Paweł 
Wilczak ,Michał Bocheński, Łukasz Balcarczyk,Szymon Lipowiecki – Patryk Tobiasz, Jakub 
Gembala oraz Filip Chmielewski, Wojciech Ślosarczyk 
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