
W sobotę 27 maja w ramach 7 kolejki rozgrywek ligowych drużyna trampkarzy 
Pasjonata Dankowice podejmowała w roli gospodarza zespół GLKS Sokół Buczkowice. Od 
pierwszego gwizdka arbitra nasza ekipa przejęła inicjatywę w tym spotkaniu, ale niestety w 8 
minucie to goście objęli prowadzenie. Piłkarz zespołu z Buczkowic z bliskiej odległości 
pokonał Eryka Płonkę, kończąc szybką, złożoną z kilku podań, akcję swojej drużyny. Nasi 
zawodnicy przystąpili do zdecydowanych ataków, jednak po raz kolejny w tym sezonie 
brakowało nam skuteczności pod bramką rywali. Taka sytuacja utrzymywała się do 22 minuty 
gry. Wtedy to worek z bramkami dla drużyny gospodarzy otworzył Dawid Forystek, który z 
ostrego kąta mierzonym strzałem pokonał bramkarza gości. Między 24 a 29 minutą meczu 
padły kolejne trzy gole dla zespołu Pasjonata. Najpierw Michał Bocheński bezpośrednim 
uderzeniem z rzutu rożnego zmusił do kapitulacji golkipera ekipy z Buczkowic. Chwilę 
później Kuba Gembala po otrzymaniu prostopadłego podania z głębi pola od Kuby Boronia 
wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem rywali. W 29 minucie Patryk Tobiasz 
dostrzegł dobrze ustawionego w polu karnym Michała Bocheńskiego, który płaskim strzałem 
zdobył swojego drugiego gola w tym meczu. Na przerwę schodziliśmy z prowadzeniem 4:1, 
co niestety chyba trochę uśpiło naszą czujność. Po zmianie stron w naszej grze wyraźnie 
brakowało dokładności, co przełożyło się na znacznie mniejszą liczbę stworzonych sytuacji 
bramkowych. Między 44 a 45 minutą meczu drużyna Sokoła Buczkowice zdobyła dwie 
bramki w bardzo podobnych okolicznościach. Piłkarz ekipy gości otrzymał długie prostopadłe 
podanie od jednego ze swoich kolegów, wyprzedził naszych obrońców i nie pomylił się w 
sytuacji „jeden na jeden” z Kacprem Lasotą.  Ostatnie słowo w tym spotkaniu należało do 
naszego zespołu. W 56 minucie Kuba Gembala skorzystał z asysty Michała Bocheńskiego i 
płaskim strzałem ustalił końcowy wynik na 5:3 dla Pasjonata Dankowice.  

 

LKS Pasjonat Dankowice – GLKS Sokół Buczkowice 5:3 

Bramki dla drużyny Pasjonata: Dawid Forystek (22’), Michał Bocheński (24’, 29”), Jakub 
Gembala (27’, 56’) 

Skład drużyny trampkarzy LKS Pasjonat Dankowice: 

Eryk Płonka (Kacper Lasota) –Eryk Korczyk, Nikodem Kądziołka, Jakub Boroń, Patryk 
Wysogląd –Paweł Wilczak ,Michał Bocheński, Łukasz Balcarczyk, Dawid Forystek – Patryk 
Tobiasz, Jakub Gembala oraz Filip Chmielewski, Szymon Lipowiecki, Wojciech Ślosarczyk, 
Kacper Zajadlak,  
 
 
Galeria zdjęć z meczu wykonana przez pana Tomasza Kądziołkę. 
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