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Do spokoju daleko...
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Słowo wstępne

 

Dubel Jacek 
Usługi Blacharskie

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

Zdjęcia z  meczów: Nikoletta Kula, Renata Zmaczyńska

Sukces rzuca na kolana,
po walce radość z meczu wygrania,

Rączna pokonana, 
bojowo nastawieni, 

poprzednimi wynikami w lidze rozdrażnieni,
po wyjściu na murawę,

czas pokazać że w piłce nie chodzi tylko o zabawę.
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Pychowianka - Strażak Rączna 1:0 (0:0)

Pychowianka: Rudnik - Kuzyk
(77 min Fitt), Ł.Górecki, Borkowski,
Góral, (82 min Jeleń), Sukta, Mrozek,  
Patnaik, Dubel, (65 min M.Pałach), 
Wojas, (88 min J.Pałach) - Olko

1:0 W.Olko 68 min

Po trzech wiosennych porażkach, 
zawodnicy Pychowianki w meczu 
ze Strażakiem zainkasowali komplet 
punktów. Trenerskim nosem wykazał 
się Marek Staniewski, wprowadzając 
do gry Marka Pałacha. Rezerwowy 
tym razem, młodszy z braci Pała-
chów, zaraz po wejściu na boisko 
idealnie dograł do Wiktora Olko a ten 
pięknym strzałem zmusił bramkarza 
Strażaka do kapitulacji.

Pychowianka 
niezbyt uda-
nie ropoczę-
ła mecz. W 
p i e r w s z y c h 
minutach dwu-
krotnie Łukasz 
Górecki a raz 
Krzysztof Ku-
zyk fatalnie 
wyprowadzali 
piłkę z własne-
go pola karnego, oddając ją rywalowi 
wprost pod nogi. Jednak od 10 minu-
ty Pychowianka zaczęła grać bardzo 

konsekwentnie, dokładnie rozgrywając 
i szanując piłke. W 11 minucie po rzu-
cie rożnym, piłka przeszła obok słupka 
Strażaka, za chwile goście skontrowa-
li i Kamil Rudnik wygrał pokjedynek 
„sam na sam”. Po kwadransie gry ude-
rzali Kamil Dubel oraz Sławomir Suk-
ta, jednak obrońcy z Rącznej blokowali 
strzały. W 18 minucie dobrze interwe-
niował Krzysztof Kuzyk, ekspediu-
jąc piłkę na róg. Kontra Pychowianki 
i w bardzo dogodnej pozycji znalazł 
się Wiktor Olko. Groźnie pod bramką 
Rudnika było w 42 minucie, piłka po 
rzucie wolnym poszybowała nad po-
przeczką. Pierwsza część gry zakoń-
czyła się bezbramkowym remisem. Na 
boisku toczyła się zażarta, bezpardo-
nowa walka, lecz brutalnych fauli nie 

było zbyt wiele. 
Nawet kopnięcie 
Marcina Wojasa 
w twarz wyni-
kało bardziej z 
nieszczęśliwego 
zdarzenia niż 
celowego zagra-
nia.

Po przerwie sy-
gnał do ataku dał 
Dubel. Niedługo 

potem ten sam zawodnik przerywa ak-
cję Strażaka. 53 minuta  w pole karne 
wbiega Olko, jednak nie jest w stanie 

Rączna poległa
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Pychowianka - Strażak Rączna 1:0 (0:0)
oddać skutecznego strzału. „Dube-
lek” w 61 minucie pięknie kropnął z 
wolnego, szczęścia próbował Wojas, 
jednak uderzył zbyt lekko. Rywale 
odpowiedzieli niecelnym uderzeniem 
„główką”. Jednak najważniejsze było 
dopiero przed nami. Kontuzjowanego 
Kamila Dubla zastąpił Marek Pałach. 
Chwilę po wejściu na boisko, genial-
nym podaniem uruchomił Wiktora 
Olko a ten strzałem 
po przekątnej poko-
nał bramkarza!

Po zdobyciu gola 
inicjatywę przeję-
ła drużyna rywali, 
jednak Pychowian-
ka bardzo mądrze 
p rze t rzymywała 

piłkę. Gra toczyła się w środkowej 
strefie boiska. Gole mogły paść po 
rzutach wolnych. Najpierw fanta-
stycznie uderzył Olko, a za chwile 
Rudnik wyciągnął się w bramce jak 
struna i przeniósł piłkę nad poprzecz-
ką. Co ciekawe, arbiter nakazał grać 
od bramki. W końcówce meczu gra 
zaostrzyła się. W 87 minucie przy linii 
bocznej pola karnego padł Oskar Pat-

naik, arbiter nakazał 
grać dalej. Strażak 
natarł z impetem 
mając w końcówce 
meczu cztery rzuty 
rożne, do ostatnie-
go z nich wyszedł 
nawet golkiper, jed-
nak zaowocowało 
to jedynie kontrą  

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

TABELA
 Nazwa  Mecze Punkty Z. R. P. Bramki
1 Victoria  21 61 20 1 0 86 - 15
2 KS Tyniec 19 48 16 0 3 66 - 33
3	 Strażak			 18	 37	 12	 1	 5	 59	-	23
4 Iskra   19 33 10 3 6 43 - 31
5	 Salva		 	 19	 24	 6	 6	 7	 36	-	36
6	 Strzelcy		 18	 24	 7	 3	 8	 38	-	46
7	 Gajowianka	 19	 19	 6	 1	 12	 30	-	48
8 Rzozovia  18 18 4 6 8 35 - 41
9 Trzebol   18 18 4 6 8 15 - 33
10	 Zryw		 	 18	 17	 4	 5	 9	 24	-	49
11 PKS Porta 18 15 4 3 11 35 - 66
12 Pychowianka 18 13 3 4 11 19 - 41
13	 Płomień		 17	 12	 3	 3	 11	 20	-	44
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w wykonaniu Jakuba Pałacha, nie-
stety z wykończeniem akcji nie było  
najlepiej. Sędzia doliczył 4 minuty, 
które dłużyły się niemiłosiernie. Trup 

słał się gęsto, czego efektem były licz-
ne napomnienia żółtymi kartonikami. 
Wynik nie uległ już zmianie i zawod-
nicy Pychowianki mogli wraz z kibi-
cami radować się z trzech punktów.
Mądra, poukładana gra Pychowianki 
mogła się podobać. Mecz może i bez 

fajerwerków, lecz co najważniejsze, 
skutecznie i zwycięsko zagrali nasi 
ulubieńcy. Teraz należy tylko konty-
nuować passę!

O.P.: Drużyna chyba wreszcie od-
zyskała wiarę w siebie, co czujesz 
po tym długo oczekiwanym zwycię-
stwie ? 

Piotr Mrozek: Satysfakcję, bo wy-
graliśmy z trzecią drużyną ligi, z któ-
rą zagraliśmy jak równy z równym, a 
przez sporą część meczu to my pro-
wadziliśmy grę. We wcześniejszych 
meczach brakowało nam konsekwen-
cji od pierwszej do ostatniej minuty 
meczu. Ze Strażakiem nie było chwili 

zwątpienia i od początku do końca 
walczyliśmy tylko i wyłącznie o trzy 
punkty, bez kalkulacji. I w sumie był 
to chyba nasz pierwszy mecz, z któ-
rego Marek mógłbyć zadowolony, bo 
wreszcie zagraliśmy na poziomie ja-
kiego od nas oczekuje - oby tak dalej 
:). Zgrupowanie dzień przed meczem 
przyniosło efekty i zareagowaliśmy 
pozytywnie :) 

O.P.: Przed nami mecz z Trzebolem, 
będą trzy punkty ?

Pychowianka - Strażak Rączna 1:0 (0:0)
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Pychowianka - Strażak Rączna 1:0 (0:0)

Pychowianka: Rudnik - Kuzyk (80 
min Fitt), Górecki, Borkowski,  
Patnaik -  (60 min Sukta), Góral, (84 
min Jeleń), M.Pałach, Mrozek (72 min 
Rezner), Dubel - Olko, Wojas

Prawie jak Wembley... W meczu piłki 
wodnej gospodarze, drużyna Trzebola 
pokonała Pychowiankę 2:0. W toczą-
cym sie w anormalnych warunkach 
zawodach, lepsze wrażenie stwarzała 
Pychowianka, lecz punkty zainkaso-
wali miejscowi.

Jak wielu z nas pamięta Trzebol to nasz 
pierwszy oficjalny rywal, z którym 
Pychowianka zagrała po reaktywacji  
w 2003 roku. Honorową bramkę  
w przegranym 1:7 meczu strzelił będą-
cy przez wiele lat czołowym snajperem 
naszej drużyny Mirosław Poniedzia-
łek. Pychowianka zagrała wówczas 
w następującym składzie: Wojnar - 
Grodecki, Balon, Kopeć, Ł.Górecki 
- K.Kolorus, Łyś, D.Kolorus, Wojas 
- Poniedziałek, Mastek. Na boisku po-

jawili się również Sopata, Kosiński i 
M.Górecki.

Tym razem to zespół z Pychowic 
występował w roli faworyta. Mimo 
całkowitej dominacji naszej drużyny 
od pierwszej minuty meczu na pro-
wadzenie wyszli zawodnicy Trzebo-
la. Gol padł po rzucie wolnym już w  
3 minucie meczu. Pychowianka ata-
kowała, lecz każda akcja kończyła 
się w kałużach. Ulewny deszcz prze-
szkadzał na równi obu zespołom, jed-
nak w takich warunkach, łatwiej jest 
bronić się niż atakować a Trzebol po 
uzyskaniu prowadzenia ograniczał sie 
do kontr. Bramkarza gospodarzy nie-
pokoili: Olko, Góral , Marek Pałach, 
bez rezultatu. Do przerwy wynik nie 
uległ zmianie. Po przerwie obraz 
gry nie zmienił się. Przewaga „Py-
cho”, niestety... po kontrze w 68 mi-
nucie spotkania Trzebol podwyższa 
wynik na 2:0. Mimo usilnych prób 
zmiany rezultatu wynik nie uległ już 
zmianie. Tym razem drodzy Kibice  

Wielka kałuża w Wielkich Drogach

Piotr Mrozek: Jeśli tylko zagramy  
z takim samym zaangażowaniem jak 
w meczu ze Strażakiem to myślę, że 
nie tylko z Trzebolem możemy zgar-
nąć trzy punkty ale również z każdym 
innym przeciwnikiem. Warunek jest 
jeden, musimy o te zwycięstwa wal-
czyć nie patrząc z kim akurat gramy  

i do każdego meczu podejść z tą samą 
wolą walki. Jesteśmy mocni i mam 
nadzieję, że będziemy to pokazywać 
w każdym następnym meczu dopisu-
jąc kolejne punkty w ligowej tabeli.  
Powalczymy o puchary :)

Relacja: Andrzej Siarkowski
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Trzebol Wielkie Drogi - Pychowianka 2:0 (1:0)
przedstawiamy Wam wyjątkowo krótką relację, lecz w strugach deszczu noto-
wanie boiskowych wydarzeń okazało się niemożliwe....

Relacja: Andrzej Siarkowski

Statystyki

Bramki:

4 - Wiktor Olko 3 - Kamil Dubel, Marcin Wojas, Jacek Zegarmistrz  
2 - Łukasz Balicki, 1 - Piotr Mrozek, Marek Pałach, Łukasz Góral,  
Sławomir Sukta. 

Pozostałe kolejki
Kolejka: 21 (przełożona )

Strażak Rączna - KS Tyniec   2010.06.20 18.00
Rzozovia Rzozów - Trzebol Wielkie Drogi 2010.06.20 18.00
Pychowianka Kraków - Zryw Facimiech 2010.06.20 18.00
Płomień Kostrze - PKS Porta Kraków 2010.06.20 18.00
Victoria Kobierzyn - Strzelcy Kraków wynik 5:2
Iskra Krzęcin - Gajowianka Gaj  2010.06.20 18.00

Kolejka: 16 (termin odwołanych spotkań nieznany)

Salva Kraków - KS Tyniec   odwołany
PKS Porta Kraków - Strzelcy Kraków odwołany
Zryw Facimiech - Gajowianka Gaj  wynik 1:3
Trzebol Wielkie Drogi - Iskra Krzęcin wynik 1:0
Strażak Rączna - Victoria Kobierzyn  wynik 2:3
Pychowianka Kraków - Płomień Kostrze odwołany

Kolejka: 23

Trzebol Wielkie Drogi - KS Tyniec  2010-06-06 16:00
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Pozostałe kolejki
Strażak Rączna - Zryw Facimiech  2010-06-06 18:00
Rzozovia Rzozów - PKS Porta Kraków 2010-06-06 18:00
Pychowianka Kraków - Salva Kraków 2010-06-06 18:00
Płomień Kostrze - Strzelcy Kraków  2010-06-05 18:00
Victoria Kobierzyn - Iskra Krzęcin  2010-06-05 18:00

Kolejka: 24

KS Tyniec - Victoria Kobierzyn  2010-06-12 18:00
Gajowianka Gaj - Płomień Kostrze  2010-06-13 18:00
Strzelcy Kraków - Pychowianka Kraków 2010-06-13 18:00
Salva Kraków - Rzozovia Rzozów  2010-06-13 17:00
PKS Porta Kraków - Strażak Rączna  2010-06-13 18:00
Zryw Facimiech - Trzebol Wielkie Drogi 2010-06-13 18:00

Kolejka: 25

Zryw Facimiech - KS Tyniec   2010-06-23 18:00
Trzebol Wielkie Drogi - PKS Porta Kraków 2010-06-23 18:00
Strażak Rączna - Salva Kraków  2010-06-23 18:00
Rzozovia Rzozów - Strzelcy Kraków  2010-06-23 18:00
Pychowianka Kraków - Gajowianka Gaj 2010-06-23 18:00
Płomień Kostrze - Iskra Krzęcin  2010-06-23 18:00

Kolejka: 26

Victoria Kobierzyn - Płomień Kostrze 2010-06-27 18:00
Iskra Krzęcin - Pychowianka Kraków 2010-06-27 18:00
Gajowianka Gaj - Rzozovia Rzozów  2010-06-27 18:00
Strzelcy Kraków - Strażak Rączna  2010-06-27 18:00
Salva Kraków - Trzebol Wielkie Drogi 2010-06-27 18:00
PKS Porta Kraków - Zryw Facimiech 2010-06-27 18:00

Do końca obecnej rundy mecze w roli gospodarza Pychowianka 
rozgrywa na boisku przy ulicy Szablowskiego. 
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PKS Porta - Pychowianka 4:3 (3:0)

Pychowianka: 
Rudnik - Kuzyk (85 min Jeleń),  
Borkowski, Ł. Górecki, Patnaik -  
Góral (57 min Zegarmistrz), Sukta, 
M. Pałach, Dubel - Wojas, Olko
(82 min T.Piórkowski)

Bramki:
1:0 4 min
2:0 16 min
3:0 26 min
3:1 J.Zegarmistrz 64 min
3:2 W.Olko 66 min
3:3 W.Olko 71 min
4:3 86 min

Żółte kartki:
Patnaik 43 min
Sukta 67 min
Rudnik 84 min
Rudnik 90 min

Czerwone kartki:
Ł.Górecki 41 min

Po niesamowicie emocjonującym 
meczu na boisku przy ul. Meissnera 
Pychowianie 
ulegli Porcie.

G o s p o d a r z e 
strzelili pierw-
szą bramkę 
bardzo szybko, 
więc nasi za-

wodnicy natychmiast rzucili się do od-
rabiania strat. W pierwszej części gry 
Pychowianka zdecydowanie domino-
wała na boisku, jej piłkarze nie wyko-
rzystali jednak kilku naprawdę bardzo 
dobrych okazji strzeleckich, co mściło 
się raz po raz. Kibice przecierali oczy 
ze zdziwienia, gdy każdy z kontrata-
ków Porty kończył się umieszczeniem 
piłki w siatce Pycho. Jakby tego było 
mało, boisko z czerwoną kartką opuścił 
Łukasz Górecki, który nieprzepisowo 
zatrzymał zawodnika wychodzącego 1 
na 1. Suma sumarum do przerwy było 
3:0, co zupełnie nie odzwierciedlało 
przebiegu spotkania.

Trener Marek Staniewski w ciągu kwa-
dransa zdołał zmotywować drużynę 
do ambitnej walki w drugiej połowie. 
Efektem były kolejne ładne akcje, ale 
co ważne, wreszcie ujrzeliśmy skutecz-
ne strzały. W ciągu dwóch minut Py-
chowianie zdobyli dwa gole. Pierwsze 
trafienie to zasługa powracającego po 
kontuzji Jacka Zegarmistrza, jako dru-
gi piłkę w siatce umieścił Wiktor Olko, 

który doprowa-
dził także do 
wyrównania wy-
niku. Niestety 
radość okazała 
się przedwcze-
sna. Gospodarze 
zaczęli łatwiej 

Dużo goli, wynik boli
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PKS Porta - Pychowianka 4:3 (3:0)
przedostawać się w rozluźnione sze-
regi Pycho, Kamila Rudnika zmusili 
do kilku efektownych interwencji, 
jednak przy kolejnej dobitce bram-
karz musiał skapitulować. A chwilę 
później został ukarany drugą żół-
tą kartką, w bramce stanął  Oskar  

Patnaik. Zdenerwowani Pychowianie, 
których na placu gry ostało się już tyl-
ko dziewięciu, próbowali jeszcze coś 
zmienić w ostatnich chwilach, ale nie-
stety schodzili z boiska w roli przegra-
nych.

Relacja: Nikoletta Kula
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Nasi Sponsorzy

TAXI
OŚMIOOSOBOWE

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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Pychowice w obliczu powodzi (Zdjęcia Ł. Górecki) 


