
W kolejnym spotkaniu ligowym zmierzyliśmy się na własnym stadionie z drużyną TS 
Podbeskidzie Bielsko-Biała. Swój mecz rozegrali tylko juniorzy, ponieważ zespół trampkarzy 
starszych z Bielska – Białej został wycofany z rozgrywek. Od początku spotkania nasi 
zawodnicy toczyli wyrównany bój z liderem tabeli, choć to rywale znajdowali się częściej  
w posiadaniu piłki. Jednak, pomimo optycznej przewagi, goście nie potrafili stworzyć sobie 
klarownych sytuacji bramkowych. Taka sytuacja utrzymywała się aż do 25 minuty gry. 
Wtedy to piłkarz Podbeskidzia po kilkudziesięciometrowym rajdzie z piłką minął naszych 
obrońców i zdobył gola uderzeniem w długi róg bramki Pawła Sikory. Kilka minut później  
w niezłej sytuacji znalazł się Mateusz Markiel, jednak zbyt długo zwlekał z oddaniem strzału 
i został zablokowany przez przeciwników. Na początku drugiej połowy meczu sytuacja 
naszego zespołu jeszcze bardziej się skomplikowała- drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną 
kartkę otrzymał Mateusz Markiel. Wydawało się, że trudno będzie nam już odwrócić losy 
spotkania, ale nasi zawodnicy nie poddali się. W 53 minucie Daniel Korczyk wykorzystał 
błąd w wyprowadzeniu piłki przez obrońców Podbeskidzia i gdy wychodził już na pozycję 
sam na sam z bramkarzem, został sfaulowany w polu karnym. Pewnym egzekutorem 
„jedenastki” okazał się Błażej Cięciel. Zdobyty gol dodał pewności naszej drużynie, czego 
efektem były kolejne okazje bramkowe. Najlepszą sytuację stworzyliśmy sobie po dobrze 
wyprowadzanym kontrataku, jednak Mateusz Figura, wychodząc na czystą pozycję, został  
w ostatniej chwili uprzedzony przez bramkarza gości. W ostatniej minucie meczu 
Podbeskidzie mogło przechylić losy rywalizacji na swoją stronę, ale strzał z ostrego kąta 
piłkarza z Bielska – Białej świetnie obronił Paweł Sikora. Spotkanie zakończyło się więc 
wynikiem 1:1. Remis z liderem rozgrywek jest naszym bardzo dużym sukcesem, szczególnie, 
że w dzisiejszym meczu z powodu kontuzji nie mógł wystąpić Szymek Szymczyk, a przez 
niemal całą drugą połowę musieliśmy radzić sobie w 10. W sześciu rozegranych kolejkach 
zdobyliśmy 12 punktów i zajmujemy 3 miejsce w tabeli, wspólnie z Drzewiarzem Jasienica,  
z którym zmierzymy się w kolejnym spotkaniu.  

 
LKS Pasjonat Dankowice – TS Podbeskidzie Bielsko – Biała 1:1 

Bramki dla drużyny Pasjonata: Błażej Cięciel ( 53’- rzut karny) 
 
Skład drużyny juniorów LKS Pasjonat Dankowice 
 
Paweł Sikora – Wojciech Małysz, Mateusz Korczyk, Szymon Tomala, Andrzej Nycz – Mateusz Bąkiewicz 
(60’ Amadeusz Pieczka), Adrian Fajferek, Błażej Cięciel, Mateusz Figura – Mateusz Markiel  Daniel 
Korczyk 
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