
W kolejnym spotkaniu ligowym nasze drużyny zmierzyły się na wyjeździe z Błyskawicą 
Drogomyśl. Trampkarze starsi pewnie pokonali swoich przeciwników 10:1. Wynik spotkania otworzył w 
10 minucie Mateusz Dutka, wykorzystując sytuację sam na sam z bramkarzem gospodarzy. W 19 minucie 
meczu podobnej okazji nie zmarnował Daniel Mańdok, podwyższając wynik. Ten sam zawodnik zdobył w 
24 minucie trzeciego gola dla naszej drużyny, wykorzystując dobre dośrodkowanie z rzutu rożnego Kacpra 
Prochowskiego. Rezultat 3:0 utrzymał się do końca pierwszej części gry. W 38 minucie spotkania Daniel 
Mańdok skompletował hat- tricka, pokonując bramkarza rywali z rzutu karnego. Minutę później Kacper 
Kołoczek wyłożył piłkę do Mateusza Dutki, który skierował ją do pustej bramki. W 48 minucie Kacper 
Prochowski uderzył z rzutu wolnego, bramkarz Błyskawicy wybił piłkę pod nogi Norberta Foksa, który 
zdobył gola. W 53 minucie dekoncentrację naszej obrony wykorzystali piłkarze z Drogomyśla, strzelając 
bramkę w sytuacji 1x1 z Michałem Rąbą. W ostatnich pięciu minutach meczu zdobyliśmy 4 gole. Najpierw 
Norbert Foks po wrzucie piłki z autu dobrze znalazł się w polu karnym i uderzył pod poprzeczkę bramki 
gospodarzy. Minutę później Daniel Mańdok zdobył kolejną bramkę dla naszej drużyny, wykorzystując 
sytuację sam na sam z bramkarzem. Dziewiątego gola dla Pasjonata strzelił w 58 minucie Mateusz Dutka 
po dobrym podaniu Daniela Mańdoka. Wynik spotkania ustalił w 60 minucie Norbert Foks. 
Podsumowując, odnieśliśmy przekonujące zwycięstwo, chociaż brakowało nam dzisiaj szybkiej gry piłką. 
Wymienialiśmy ze sobą zbyt mało podań, za długo prowadziliśmy piłkę, przez co, szczególnie w pierwszej 
połowie, mieliśmy problem ze stwarzaniem sytuacji bramkowych.  
 
Błyskawica Drogomyśl – LKS Pasjonat Dankowice 1:10 
Bramki dla drużyny Pasjonata: Mateusz Dutka (10’,  39’, 58’), Daniel Mańdok (19’,  24’, 38’, 56’), 
Norbert Foks (48’, 55’, 60’) 
 
Skład drużyny trampkarzy starszych LKS Pasjonat Dankowice 
 
Michał Rąba – Wojciech Tkacz, Miłosz Kuczmierczyk, Szymon Górka, Kacper Prochowski – Kacper 
Kołoczek (45’ Dawid Gandor), Jakub Jagosz, Daniel Mańdok, SzymonNowak – Mateusz Dutka, Norbert 
Foks 
 

Drużyna juniorów starszych odniosła drugie ligowe zwycięstwo z rzędu, pokonując zespół z 
Drogomyśla 2:1. Mecz od początku miał wyrównany przebieg, żadna ze stron nie stwarzała klarownych 
sytuacji bramkowych. W 28 minucie spotkania objęliśmy prowadzenie. Piłka, po dośrodkowaniu z lewej 
strony boiska Mateusza Bąkiewicza, trafiła do Mateusza Farugi, który skierował ją do siatki rywali. Do 
końca pierwszej połowy wynik nie uległ już zmianie, choć to my znajdowaliśmy się częściej w posiadaniu 
piłki. Druga część meczu również rozpoczęła się pomyślnie dla naszej drużyny. Po składnej akcji całego 
zespołu w sytuacji sam na sam z bramkarzem znalazł się Mateusz Korczyk, jednak zawodnik gospodarzy 
okazał się lepszy w tym pojedynku. Dobrą okazję miał również Mateusz Figura, lecz niestety uderzył nad 
bramką. Niewykorzystane sytuacje zemściły się na nas w 55 minucie, kiedy to sytuację 1x1 z naszym 
bramkarzem, wykorzystał zawodnik ekipy z Drogomyśla. Kilka minut później piłkarz gospodarzy 
ponownie znalazł się „oko w oko” z Pawłem Sikorą, który tym razem świetnie interweniował. W 71 
minucie spotkania przeprowadziliśmy akcję decydującą o losach meczu. Błażej Cięciel obsłużył 
prostopadłym podaniem Adriana Fajferka, który podciął piłkę nad bramkarzem Błyskawicy i zdobył gola. 
Był to dobry mecz w naszym wykonaniu, drużynie należą się podziękowania za walkę i determinację 
włożoną w to spotkanie. A już za tydzień  czeka nas pojedynek na własnym stadionie z liderem tabeli- 
Podbeskidziem Bielsko- Biała. 
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Bramki dla drużyny Pasjonata: Mateusz Faruga (28’), Adrian Fajferek (71’) 
 
Skład drużyny juniorów LKS Pasjonat Dankowice 
 
Paweł Sikora – Wojciech Małysz, Mateusz Korczyk, Szymon Tomala, Andrzej Nycz – Mateusz Bąkiewicz 
(75’ Amadeusz Pieczka), Adrian Fajferek, Szymon Szymczyk, Mateusz Figura – Mateusz Faruga (60’ 
Daniel Korczyk), Błażej Cięciel 
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