
W sobotę 6 lipca o godzinie 12 na stadionie piłkarskim w Dankowicach byliśmy 
świadkami wielkiego sportowego święta. W meczu towarzyskim rozegranym na naszym 
obiekcie drużyna TS Podbeskidzie Bielsko – Biała – 6 zespół minionego sezonu Fortuna 1 
ligi – zmierzyła się z Wisłą Kraków -  drużyną, która w swoim dorobku może poszczycić się 
13 – krotnym zdobyciem tytułu Mistrza Polski, a w poprzednim sezonie zajęła 9 miejsce w 
Ekstraklasie.  Mecz dwóch tak znakomitych piłkarskich marek przyciągnął na teren naszego 
stadionu niezliczone tłumy kibiców, którzy nie tylko w pełni zapełnili trybuny, ale również 
wielu z nich śledziło to spotkanie zza ogrodzenia okalającego boisko. Trzeba dodać, że 
wszystkie miejsca parkingowe dostępne na naszym obiekcie były zajęte.  W pierwszej 
połowie meczu zespół Podbeskidzia posiadał delikatną optyczną przewagę, wykorzystując 
fakt, że w drużynie Wisły wystąpili młodzi piłkarze, walczący o miejsce w pierwszym 
zespole. Mimo kilku sytuacji podbramkowych stworzonych przez ekipę „Górali”, ta część gry 
zakończyła się bezbramkowym remisem. W drugiej połowie spotkania role odwróciły się. 
Drużyna Wisły Kraków objęła prowadzenie w 58 minucie, po tym jak Lukas Klemenz 
skorzystał z piłki dośrodkowanej z rzutu wolnego przez Kamila Wojtkowskiego. Jak się 
okazało, był to gol decydujący o końcowym wyniku tego spotkania. Warto dodać, że w 
pierwszej połowie w barwach Wisły wystąpił Maciej Sadlok, który jest wychowankiem 
naszego klubu. Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim kibicom za tak 
liczne przybycie na stadion w Dankowicach. Mamy nadzieję, że w przyszłości jeszcze 
niejednokrotnie będziemy mieli przyjemność organizacji tak dużych sportowych widowisk.   

 

PODBESKIDZIE BIELSKO-BIAŁA – WISŁA KRAKÓW 0:1 (0:0) 

BRAMKA: Klemenz (58’) 

PODBESKIDZIE: R. Leszczyński – Jaroch, Komor (32 Osyra), Baszłaj (46 Wiktorski), 
Gach (46 Modelski) – Rakowski (82 Bieroński), Figiel – Danielak (46 Laskowski), 
Rzuchowski (72 Sieracki), Kozak (83 Studnicki) – Maj (46 Roginić). 

WISŁA KRAKÓW.: Lis (46 Buchalik) – Morys (46 Niepsuj), Wasilewski (46 Klemenz), 
Świątko (46 Janicki), Sadlok (46 Grabowski) – Szot (46 Basha), Plewka (46 Wojtkowski), 
Boguski (46 Mak) – Rudnik (46 Bałaniuk, 81 Balicki), Drzazga (46 Buksa), Silva. 
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