
W środę 3 maja w ramach 2 kolejki rozgrywek ligowych drużyna trampkarzy 
starszych Pasjonata Dankowice podejmowała na własnym boisku ekipę KS Bestwinka. 
Goście od pierwszych minut przyjęli bardzo defensywną taktykę, cofając się w okolice 30 
metra przed bramką. Dzięki temu mogliśmy długo rozgrywać piłkę, nie znajdując się pod 
presją przeciwnika. Niestety często robiliśmy to za wolno lub zbyt indywidualnie, dlatego 
mimo ogromnej optycznej przewagi nie tworzyliśmy sobie wielu sytuacji bramkowych. 
Wynik meczu otworzył w 14 minucie Michał Bocheński, który po indywidualnej akcji 
płaskim strzałem w długi róg pokonał bramkarza rywali. Bliski zdobycia gola dla naszego 
zespołu był w 22 minucie Nikodem Kądziołka, którego uderzenie z około 25 metrów odbiło 
się od poprzeczki bramki gości. W 33 minucie drużyna Pasjonata podwyższyła prowadzenie, 
po tym jak Kuba Gembala z bliskiej odległości skierował piłkę do siatki. Na przerwę 
schodziliśmy więc mając w zapasie przewagę dwóch goli. Tuż po rozpoczęciu gry w drugiej 
połowie świetnej okazji nie wykorzystał Michał Bocheński, którego uderzenie z ostrego kąta 
nieznacznie chybiło celu. W 47 minucie ten zawodnik wcielił się w rolę asystenta, podając 
piłkę do Szymona Lipowieckiego, który mierzonym strzałem w górny róg bramki zdobył 
trzeciego gola dla gospodarzy. Dziesięć minut później swojego drugiego gola w tym meczu 
strzelił Michał Bocheński, skutecznie finalizując własną indywidualną akcję. Wynik 
spotkania na 5:0 dla naszej drużyny ustalił w 69 minucie Łukasz Balcarczyk. Po jego 
uderzeniu z około 20 metrów piłka skozłowała przed bramkarzem  i wpadła do siatki zespołu 
z Bestwinki. Końcowy rezultat odzwierciedla przebieg wydarzeń na boisku, chociaż przy 
większym tempie rozgrywania akcji na pewno stworzylibyśmy więcej okazji bramkowych.  

 

LKS Pasjonat Dankowice – KS Bestwinka 5:0 

Bramki dla drużyny Pasjonata: Michał Bocheński (14’, 57’), Jakub Gembala (33’), Szymon 
Lipowiecki (47’), Łukasz Balcarczyk (69’) 

 

Skład drużyny trampkarzy LKS Pasjonat Dankowice 

Eryk Płonka –Wiktor Papla, Nikodem Kądziołka, Jakub Boroń, Patryk Wysogląd –Paweł 
Wilczak ,Michał Bocheński, Patryk Tobiasz, Dawid Forystek – Łukasz Balcarczyk, Jakub 
Gembala oraz Wojciech Ślosarczyk, Szymon Lipowiecki, Kacper Lasota 
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