
A po nocy przychodzi dzień …. śpiewała Budka Suflera. Poprzedni weekend nie był dla nas 
zbyt radosny. Złożyły się na to nienajlepsza aura i wyniki naszych drużyn. Nic dwa razy się 
nie zdarza, mówi inna piosenka. Jak donoszą synoptycy pogoda ma się korzystnie zmienić. 
Nadejście polskiej złotej jesieni winno zachęcić kibiców do wizyty na naszym stadionie. 
Natomiast sportowcy postarają się o nasz dobry humor.  

Co nas czeka w tym tygodniu? 

W ubiegłą sobotę nasi seniorzy w złych humorach wrócili z Lędzin. Lider był do ogrania. 
Mimo wielu prób, nie udało się odrobić straty jednej bramki. W sobotnie popołudnie czeka 
nas mecz z rezerwami MRKS Czechowice Dziedzice. Goście w 10 kolejkach zgromadzili 
zaledwie 9 punktów. Życie jednak uczy, że rezerwy klubów bywają nieobliczalne. Miejmy 
nadzieję, że podopieczni Artura Bierońskiego zgarną 3 punkty i nie pozwolą uciec czołówce 
rozgrywek. 

LKS Pasjonat Dankowice – MRKS II Czechowice Dziedzice  

12.10.2019.  godz. 15:00 

 

Drużyna juniorów poprzedniej niedzieli wróciła na tarczy przegrywając z Koszarawą 
w Żywcu 2-4.  W niedzielę podejmować będą ekipę Zapory Wapienica. Rywal zajmuje 
drugie miejsce w tabeli. W 8 meczach piłkarze Zapory uzyskali 22 pkt, odnosząc 7 
zwycięstw i tylko 1 spotkanie remisując. Czy 13-tka okaże się szczęśliwa dla naszej 
młodzieży, przekonacie się państwo odwiedzając nasz stadion w niedzielę w samo południe. 
Mamy nadzieję, że zobaczymy PO(-)PiS naszych sportowców. 

13.10.2019 godz. 12:00 PASJONAT DANKOWICE – ZAPORA WAPIENICA 

 
 
 

 

Trampkarze tydzień temu przegrali 2-3 ze zdecydowanym liderem rozgrywek Rekordem 
Bielsko Biała. Wstydu nam nie przynieśli. W sobotę nasza młodzież rozegra mecz z APN 
GKS Tychy. Rywale zajmują ostatnie miejsce w tabeli, ale zgromadzili tylko jeden punkt niż 
nasi piłkarze. W sześciu meczach zgromadzili 3 punkty przy stosunku bramkowym 14-31. 

12.10.2019 godz. 10:30  APN GKS TYCHY - PASJONAT DANKOWICE  
 
Tychy, gen. Andersa 22. Kompleks Boisk Piłkarskich im. Alfreda Potrawy  

 

 



W sobotę  do boju ruszą nasi młodzicy. Czeka nas nie lada gratka, bo na naszym stadionie 
spotkają się dwie drużyny, które kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa. Liderem są goście, 
bowiem rozegrali jedno spotkanie więcej. Tydzień temu nasi chłopcy zwyciężyli w Kozach 
4-1, a Zapora Porąbka pokonała Czaniec 2-1. Komu przypadnie fotel lidera, przekonamy się 
w sobotę.  

12.10.2019 godz. 11:00  PASJONAT DANKOWICE – ZAPORA PORĄBKA  
 
  


