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Słowo wstępne

	 Po	serii	remisów	mniej	lub	bardziej	zasłużonych	wydawa-
ło	się	że	drużyna	z	Pychowic	wreszcie	przerwie	swoją	niechlubną	
passę	zdobywając	komplet	punktów		ze	Strzelcami.	Tak	się	niestety	
nie	stało.		Co	gorsza	nie	udało	się	zwyciężyć	również	z	ostatnią	w	
tabeli	Gajowianką,	która	przecież	nigdy	nie	stanowiła	dla	nas	du-
żego	wyzwania	 (dwukrotne	 zwycięstwo	w	 ubiegłym	 sezonie	 2:0	 
i	4:2	przyp.	red.).	Powstaje	więc	pytanie	jak	wytłumaczyć	tak	fatal-
ne	wyniki.	Z	pewnością	nie	brakiem	zaangażowania	i	walki	czego	
chyba	 nigdy	 nie	mogliśmy	 zarzucić	Naszej	 drużynie.	Nie	można	
znaleźć	 również	 wytłumaczenia	 w	 braku	 przygotowania	 taktycz-
nego,	gdyż	 	każdy	kto	 spogląda	z	 trybun	na	grę	Naszych	ulubie-
ńów	widzi,	że	dużo	w	niej	zagrań	przemyślanych	i	wyćwiczonych,	
jednak	często	niedokładnych,	a	tego	żaden	trener	nie	jest	w	stanie	
zmienić,	lecz	trening	i	doświadczenie.	Pozostaje	więc	powiedzieć:	
„Panowie,	w	zimie	brać	się	mocno	do	roboty”	a	trenera	pocieszyć	
słowami	Wojciecha	Łazarka:	„Z	budowaniem	drużyny	jest	podob-
nie	jak	z	kopulacją	słoni.	Dużo	kurzu,	hałasu,	a	efekt	za	dwa	lata”.	
 Przed	nami	ostatni	mecz	rundy,	kibiców	prosimy	o	gorący	
doping	do	którego	zdąrzyli	nas	już	tak	przyzwyczaić	i	pod	którego	
wrażeniem	są	nie	tylko	nasi	zawodnicy	ale		i	wiele	drużyn	przeciw-
nych	(jak	i	również	sędziowie!),	a	chłopaków	z	drużyny	prosimy	o	
godne	piłkarskie	pożegnanie	2009go	roku,	mobilizując	ich	słowami	
nowego	 trenera	 reprezentacji	polski:	„przed	własną	publicznością	
padliny	grać	nie	można.	Musimy	przez	dziewięćdziesiąt	minut	być	
„desperados”.	

O.P.
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Pychowianka - Strzelcy/Korona Kraków 2:3 (0:0)

0:1	Leja	48	min
0:2	Walczyk	61	min
1:2	Dubel	68	min
1:3	Jemioło	74	min
2:3	Wojas	80	min

Pychowianka:	Rudnik	-	Góral	(83	
min	 J.Pałach),	 Olko,	 Borkowski,	
Kuzyk	 (84	min	 Patnaik)	 -	 Sukta,	
Zegarmistrz	 (54	 min	 Mrozek),	
Solak,	Dubel	-	Wojas,	Balicki	(60	
min	Marek)

Strzelcy:	 Juszczyk	 -	 Mental,	
D.Bieszczanin,	Stefański	(88	min	
Biskup),	 Krupski	 -	Walczyk,	 Jeż	
(85	 min	 Augustynek),	 M.Biesz-
czanin,	Chwaja	-	Leja,	Jemioło

Żółte	kartki:	Solak	-	Stefański
Czerwone	 kartki:	
Jemioło,	 Augu-
stynek
Widzów:	60

Po	 emocjonują-
cym,	 stojącym	
na	 niezłym	 po-
ziomie	 spotkaniu	

Pychowianka	uległa	Strzelcom	2:3.	
Mecz	 rozpoczął	 się	 od	 ataków	go-
ści.	W	6	minucie	Jacek	Zegarmistrz	
wybił	 piłkę	 po	 rogu	 przyjezdnych.	
W	 rewanżu	 Marcin	 Wojas	 ograł	
Krupskiego,	 jednak	 nie	 uwieńczył	
akcji	 golem.	Wojas	w	 11	minucie,	
po	 ładnym	 podaniu,	 znalazł	 się	 w	
dogodnej	 sytuacji,	 dobrze	 uderzył,	
jednak	Juszczyk	wybił	na	róg.	Go-
ście	stanęli	przed	szansą	w	19	minu-
cie,	Kuzyk	 niepewnie	wybił,	 a	 Je-
mioło	był	bliski	szczęścia.	Strzelcy	
składną	akcję	przeprowadzili	w	25	
minucie,	 jednak	 rajd	Leji	 przerwał	
Olko.	 Pychowianka	 obudziła	 się	
w	 27	 minucie.	 Zegarmistrz	 ładnie	
wyłuskał	 piłkę,	 dograł	 do	Wojasa,	
a	ten	nieprecyzyjnie	obsłużył	Dubla	
i	 akcja	 spaliła	na	panewce.	W	 jaki	
sposób	w	31	minucie	Krzysztof	Ku-
zyk	strzelił	z	metra	nad	poprzeczką,	
a	chwilę	później	Zegarmistrz	prze-

wrócił	 się	 bę-
dąc	 „sam	 na	
sam”	 z	 Jusz-
czykiem	i	wśli-
zgiem	 strze-
lił	 niecelnie,	
wiedza	 chyba	
tylko	 sami	 za-
interesowani...	 

Twierdza rozbita
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Pychowianka - Strzelcy/Korona Kraków 2:3 (0:0)
Niezwykle	aktywny	Leja	przepro-
wadził	akcję	w	35	minucie,	jednak	
na	 posterunku	 był	 Olko.	 Kolejną	
„setkę”	 miał	
w	 41	 minucie	
Balicki.	 Po	 po-
daniu	 Wojasa	
znalazł	 się	 w	
sytuacji	 „oko	
w	oko”	 z	 bram-
karzem	 gości	
i	 trafił	 właśnie	
w	 niego...	 Po	
pierwszej	części	
gry,	Pychowianka	powinna	prowa-
dzić	3:0,	jednak	gole	nie	padły...

Po	 zmianie	 stron	Wojas	 zagrał	 do	
Dubla,	 zabrakło	 szczęścia...	 Stare	

porzekadło	 o	 niewykorzystanych	
sytuacjach	ziściło	się	w	48	minucie.	
Po	kontrze	Strzelców	Leja	wyszedł	

na	 dogodną	
pozycję	 i	 ma-
jąc	 przed	 sobą	
tylko	 Rudnika	
pewnie	umieścił	
piłkę	 w	 siatce.	
Pychowianka	
ruszyła	 do	 ata-
ku.	 Dogodną	
sytuację	 miał	
„Zegar”,	 jed-

nak	źle	przyjął	piłkę.	W	55	minu-
cie	Rudnik	wybawił	gospodarzy	z	
opresji.	Dobrze	grający	w	tym	me-
czu	Wiktor	Olko	cudownie	uderzył	
z	 około	 30	 metrów	 (57	 minuta)	 

Serdeczne	podziękowania	dla	Pana	Eugeniusza	Grodeckiego	za		 
dostarczanie	Zawodnikom	wody	mineralnej	i	wydruk	gazetki

TABELA
 Nazwa  Mecze Punkty Z. R. P. Bramki
1 Victoria  10 30 10 0 0 39-6
2 KS Tyniec 11 21 7 0 4 26-22
3	 Strażak			 10	 19	 6	 1	 3	 28-14
4	 Iskra	Krzęcin	 10	 19	 6	 1	 3	 24-16
5 Strzelcy  10 17 5 2 3 20-22
6 Zryw  10 15 4 3 3 15-20
7 Salva  11 11 2 5 4 15-20
8	 Pychowianka	 11	 10	 2	 4	 5	 13-19
9	 Płomień		 10	 10	 3	 1	 6	 11-18
10	 Trzebol	 	 10	 10	 2	 4	 4	 9-18
11 Gajowianka  11 10 3 1 7 14-26
12	 Rzozovia	 10	 8	 2	 2	 6	 19-23
13	 PKS	Porta	 10	 8	 2	 2	 6	 20-29
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i	piłka	wylądowała	na	poprzeczce.	
Chwila	 nieuwagi	 kosztowała	 Py-
chowiankę	 utratę	 drugiej	 bramki.	
61	 minuta,	 uderzenie	Walczyka	 i	
0:2...	Po	 tej	akcji	Wojciech	Solak	
porwał	 piłkę	 z	 siatki	
i	 zmobilizował	 kole-
gów	do	walki	na	całe-
go.	 Strzelcy	 zagrozili	
bramce	 gospodarzy	
w	65	minucie,	 jednak	
Nazim	 uderzył	 zbyt	
lekko.	 Pychowianka	
bardzo	 pomysłowo	
zagrała	w	68	minucie.	
Mrozek	 przerzucił	
piłkę	 na	 lewą	 stronę,	
a	 tam	 Krzysztof	 Ma-
rek	 obsłużył	 Kami-
la	 Dubla.	 Najmłodszy	 w	 druży-
nie	 Dubel	 zachował	 zimną	 krew,	
strzelając	 kontaktową	 bramkę...	
1:2.	 Chwilę	 po	 tym	 zakotłowało	
się	 pod	 bramą	 Rudnika,	 jednak	
defensorzy	 Pychowianki	 na	 raty	
zażegnali	niebezpieczeństwo.	Wy-
nik	 nie	 zadowalał	 podopiecznych	
Marka	 Staniewskiego.	 Najpierw	
Marek,	a	później	Wojas	starali	się	
doprowadzić	do	wyrównania.	Go-
ście	zagrozili	natomiast	w	73	mi-
nucie	za	sprawą	Chwaji.	Niestety	
w	74	minucie,	po	kontrze	Jemioło	
trafił	do	siatki	i	zrobiło	się	1:3.	Py-
chowiankę	 ten	 gol	 nie	 podłamał.	

80	minuta	 dała	 Pychowiance	 gol	
kontaktowy.	Mrozek	zgrał	do	Wo-
jasa,	a	ten	strzałem	głową	pokonał	
Juszczyka.	 Gorąco	 zrobiło	 się	 w	
82	 minucie,	 kiedy	 to	 Jemioło	 za	

niesportowe	 zachowa-
nie	 ujrzał	 czerwony	
kartonik.	 Gospodarze	
zaatakowali	 z	 pasją,	
do	przodu	wyszedł	na-
wet	 bramkarz	 Kamil	
Rudnik.	 W	 88	 minu-
cie	 gigantyczne	 za-
mieszanie	pod	bramką	
Strzelców.	 Próbowali	
Wojas,	 Marek,	 J.Pa-
łach...	 Gospodarze	
całą	 drużyną	 łącznie	
z	 Rudnikiem	 zagości-

li	w	polu	karnym	Strzelców.	Nim	
arbiter	gwizdnął	po	raz	ostatni,	za	
niesportowe	zachowanie,	czerwo-
ny	kartonik	obejrzał	Augustynek	-	
już	w	doliczonym	czasie	gry.	Wy-
nik	nie	uległ	do	końca	zmianie...
	 Dobry,	 szybki	 mecz	 obfi-
tujący	w	 sytuacje	 podbramkowe.	
Strzelcy	 jak	 zwykle	 okazali	 się	
niewygodnym	 dla	 Pychowianki	
przeciwnikiem.	 Czy	wygrali	 lep-
si?	 ...cóż	 nie	 zawsze	 lepszy	 wy-
grywa,	zwycięża	ten,	który	strzela	
więcej	goli.

relacja: Andrzej Siarkowski
korekta: Łukasz Górecki

Pychowianka - Strzelcy/Korona Kraków 2:3 (0:0)
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Gajowianka Gaj - Pychowianka 1:0 (0:0)

Pech na bagnach
1:0	Dudek	86	min

Pychowianka:	Rudnik	-	Kuzyk	(65	
min	 Ł.Górecki),	 Fitt,	 Borkowski,	
Góral	-	Sukta	(57min	Zegarmistrz),	
Mrozek	 (70	 min	 Marek),	 Solak,	
Olko	-	Wojas,	Balicki	(57	min	Du-
bel)

Sędziował:	Radwański
Żółte	kartki:	Ładyga	-	Fitt
Czerwona	kartka:	Fitt	
Widzów:	30

W	meczu	rozgrywanym	w	arcytrud-
nych	warunkach	atmosferycznych,	
na	 grząskiej,	 błotnistej	 murawie,	
Pychowianka	 uległa	 Gajowiance	
po	golu	strzelonym	ze	spalonego	w	
86	minucie	spotkania...
	 Początek	 meczu	 nie	 zwia-
stował	 porażki.	 Pychowianka	 ata-
kowała	cały	czas,	mając	dużą	prze-
wagę	 w	 polu.	 Już	 w	 pierwszych	
minutach	dwukrotnie	uderzał	Woj-
ciech	Solak,	a	wtórowali	mu	Łukasz	
Balicki	i	Marcin	Wojas,	niepokojąc	
bramkarza	 Staszczaka.	 Później,	 w	
4	minucie	uderzał	Piotr	Mrozek,	a	
piłka	po	interwencji	golkipera	trafi-
ła	w...	dach	przejeżdżającego	obok	
auta.	Kolejne	minuty,	to	dwa	rzuty	

rożne	 dla	 gości,	 rywale	 pierwszy	
raz	zaatakowali	dopiero	w	17	mi-
nucie	meczu.	Chwilę	wcześniej	po	
złych	 wybiciach	 Borkowskiego	 i	
Górala	w	defensywie	Pychowian-
ki	 zrobiło	 się	 nerwowo,	 jednak	
podania	 Dudka	 nie	 wykończył	
jego	 partner.	 Na	 tym	 skończyły	
się	 aktywa	 Gajowianki.	 Pycho-
wianka	 znów	przejęła	 inicjatywę.	
W	 19	 minucie	 akcję	 przeprowa-
dził	 Olko,	 obrońcy	 rywali	 wybili	
futbolówkę	wślizgiem.	W	22	mi-
nucie	 ładną	 akcję	 przeprowadzili	
Balicki	 i	Wojas,	 ten	 drugi	 chwilę	
potem	 próbował	 uderzać	 z	 około	
20	metrów.	Ten	 sam	zawodnik	w	
28	minucie	 był	 bliski	 szczęścia	 -	
próbował	trafić	wprost	z	rzutu	roż-
nego.	Za	chwilę	Olko	mocno	ude-
rzył	z	25	metrów	-	po	interwencji	
Staszczaka	 róg.	 Z	 daleka	 strzelał	
również	 Kuzyk,	 jednak	 piłka	 nie	
zatrzepotała	 w	 siatce.	 Rywale	
skontrowali	w	44	minucie,	jednak	
po	 znakomitym	 zagraniu	 Dudka,	
jego	 partner	 głową	 z	 najbliższej	
odległości	fatalnie	przestrzelił.
	 Po	zmianie	stron	obraz	gry	
nie	 uległ	 zmianie.	 Pychowianka	
atakowała,	 miała	 przewagę,	 ale	
bramki	nie	padały.	W	47	minucie	z	
boku	pola	karnego	uderzał	Wojas,	
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Gajowianka Gaj - Pychowianka 1:0 (0:0)
z	dystansu	celowali	Sukta	i	Olko.	
55	minuta	 -	znów	groźnie	Wojas.	
Gajowianka	 niebezpiecznie	 skon-
trowała	 w	 65	
minucie,	jednak	
strzał	był	bardzo	
niecelny.	Ładną	
akcję	 przepro-
wadziło	 trio:	
Solak-Zegarmi-
strz-Mrozek	 w	
77	 minucie,	 a	
za	chwilę	z	dy-
stansu	 strzelał	
Fitt.	79	minuta	-	róg	i	głową	ude-
rza	„Zegar”.	Gajowianka	obudziła	
się	na	chwilę	 i	dwa	razy	skontro-
wała,	 jednak	 znakomicie	 w	 obu	
p rzypadkach	
interweniował	
Łukasz	 Górec-
ki.	 Mecz	 mógł	
i	 powinien	
rozs t rzygnąć	
w	 81	 minu-
cie	 Krzysztof	
Marek.	 Będąc	
„sam	 na	 sam”	
ze	 Staszcza-
kiem	 uderzył	 zbyt	 lekko	 i	 do-
świadczony	 golkiper	 Gajowian-
ki	 wyszedł	 obronną	 ręką.	 W	 84	
minucie	 niebiosa	 sprzyjały	 go-
spodarzom...	 najpierw	 „główka”	 
Wojasa	nie	znalazła	drogi	do	siat-

ki,	zaś	dobitka	Solaka	poszybowała	
nad	poprzeczką.	Wynik	rozstrzygnął	
się	w	86	minucie,	piłkę	otrzymał	bę-

dący	na	ewident-
nym	 spalonym	
Dudek,	 jednak	
arbiter	 nie	 zare-
agował.	 Napast-
nik	 gospodarzy	
wepchnął	 piłkę	
do	 siatki.	 Na	
boisku	 niemiło-
siernie zawrza-
ło...	 Zawodnicy	

Pychowianki	 protestowali,	 jednak	
sędzia	 był	 nieugięty.	 Za	 chwilę	 za	
protesty	 i	 krytykowanie	 orzeczeń	
arbitra	żółtą	kartkę	obejrzał	Fitt,	zaś	

sekundę	 później	
pan	 Radwański	
pokazał	 „Pietii”	
czerwony	 kar-
tonik.	 Arbiter	
wyrósł	 na	 głów-
ną,	 niestety	 ne-
gatywną	 postać	
tego	meczu...	Go-
ście	atakowali	do	
ostatnich	sekund,	

jednak	wynik	nie	uległ	zmianie.	Po	
kolejnym	 dobrym	 meczu	 Pycho-
wianka	pozostała	bez	punktów...

relacja: Andrzej Siarkowski
korekta: Łukasz Górecki
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Pycho w obiektywie

Life is brutal
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Nasi Sponsorzy

TAXI
6-CIO OSOBOWE

Kraków – Kraj – Zagranica

Ceny umowne

Jerzy Piórkowski

tel. 502 370 419

PRALNIA I MAGIEL
J.L. OCHOJNA

*PRANIE   *PRASOWANIE
        TANIO, SZYBKO, SOLIDNIE

PYCHOWICE,	UL.JEMIOŁOWA	5	Telefon	:	267-25-63
Dla Was pierzemy bardzo tanio......dla „Pychowianki” za darmo !!!!

www.technal .p l
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Pycho w obiektywie

Dubel Jacek 
Usługi Blacharskie

Kontakt:
Kraków, ul. Skalica 5, tel. 012 2670919

Jednak do poziomu europejskiego nam jeszcze daleko...


