
W sobotę 8 kwietnia drużyna trampkarzy starszych Pasjonata Dankowice 
(zainaugurowała rok 2017 na piłkarskich boiskach. W 1 kolejce rozgrywek ligowych 
zmierzyliśmy się na wyjeździe z ekipą Spójni Landek. Od początku spotkania nasi piłkarze 
przejęli zdecydowaną inicjatywę nad wydarzeniami na murawie. W pierwszym kwadransie 
stworzyliśmy sobie kilka znakomitych okazji bramkowych, brakowało nam jednak 
skuteczności. Najbliżej zdobycia gola był Łukasz Balcarczyk, którego strzał z około 10 
metrów trafił w poprzeczkę bramki gości. W świetnej sytuacji znalazł się również Kuba 
Gembala, który po otrzymaniu prostopadłego podania z głębi pola wbiegł w pole karne, 
jednak jego strzał w długi róg doskonale obronił bramkarz Spójni.  W miarę upływu czasu, 
pomimo dominacji naszej ekipy w elemencie posiadania piłki, nasze akcje straciły na 
płynności, co spowodowało że nie dochodziliśmy już tak często do sytuacji strzeleckich. W 
pierwszej połowie meczu warto jeszcze odnotować niecelne uderzenie Patryka Tobiasza, 
który otrzymał podanie od Dawida Forystka, znajdując się na 20 metrze od bramki rywali, a 
także minimalnie chybiony strzał w wykonaniu Kuby Gembali.  Na szczęście  po zmianie 
stron szybko otworzył się worek z bramkami dla zespołu Pasjonata. W 40 minucie po 
dośrodkowaniu piłki z rzutu rożnego przez Michała Bocheńskiego skutecznym uderzeniem 
głową popisał się Wiktor Papla. Pięć minut później padł drugi gol dla naszej ekipy. Michał 
Bocheński wbiegł w pole karne przeciwnika i płaskim strzałem pokonał bramkarza 
gospodarzy. W 49 minucie gry Patryk Tobiasz został sfaulowany w polu karnym, a 
skutecznym egzekutorem „jedenastki” okazał się Michał Bocheński. Do końca spotkania 
kontrolowaliśmy przebieg wydarzeń na boisku, jednak nie forsowaliśmy już tempa, co 
przełożyło się na to, że wynik nie uległ zmianie. Ostatecznie na inaugurację rozgrywek 
pokonaliśmy  zespół Spójni Landek 3 : 0. Byliśmy w tym meczu drużyną zdecydowanie 
lepszą, choć nie wszystko układało się w naszej grze idealnie. Kolejne spotkanie ligowe 
rozegramy już po przerwie świątecznej – 22 kwietnia zmierzymy się na własnym stadionie z 
drużyną KS Bestwinka. 

Spójnia Landek – LKS Pasjonat Dankowice 0:3 

Bramki dla drużyny Pasjonata: Wiktor Papla (40’), Michał Bocheński (45’, 49’ – rzut karny) 

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 Filip Chmielewski, Wojciech Ślosarczyk, Szymon Lipowiecki, Eryk Korczyk, 
Kacper Lasota 
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Galeria zdjęć z meczu wykonana przez pana Tomasza Kądziołkę. 
 


