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6 meczy, 6 punktów
11 miejsce w tabeli
wyraźne prowadzenie Borkowianki
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Słowo wstępu

Dubel Jacek 
Usługi Blacharskie

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

Zdjęcia z  meczów: Nikoletta Kula, Renata Zmaczyńska

Druga porażka w obecnym sezonie B-klasy stała się faktem. Albertus  
surowo ukarał osłabioną kontuzjami Pychowiankę która pod nieobecność 
swojego Trenera (w roli zastępcy wystąpił Wacław Jasieniak) zagrała po 
prostu słaby mecz. Tylko w pierwszej połowie nasza drużyna dotrzymy-
wała kroku Albertusowi i po 45 minutach wynik był bezbramkowy. W 
drugiej odsłonie, po szybko straconej bramce z karnego posypała się cała 
gra i kolejne akcje przeprowadzali gospodarze stwarzając coraz większe 
zagrożenie w polu kranym Pychowianki, aplikując kolejne bramki. Hono-
rowego gola dla Pycho strzelił Jacek Zegarmistrz skutecznie egzekwując 
rzut karny podyktowany za faul na Wiktorze Olko. Wynik 4:1 w pełni 
odzwierciedla to co działo się na boisku po zmianie stron. Pychowian-
ka grała bez ładu i składu, czekając na akcje rywala, oddając mu plac 
gry, co drużyna beniaminka w pełni wykorzystała. Nie tylko dla drużyny 
mecz ułożył się pechowo. Na początku drugiej połowy z powodu kontuzji 
bosiko musiał opuścić Łukasz Góral. Jak wykazały badania „Kasza” ma 
złamany lewy obojczyk i nie zagra przez co najmniej 6 tygodni. Trzymaj 
się Łukasz i szybko wracaj do zdrowia!

A co w szumi w polskiej piłce?

Liga Polska nam się rozkręca....No właśnie...czy aby Polska ?. Dziwnie 
patrzy się na boiska tak zwanej „Ekstraklasy”. Wisła Kraków, Widzew 
Łódź, Lech Poznań, Zagłębie Lubin, wystawiły po 7-miu obcokrajowców 
w pierwszym składzie. Po sześciu zagrało w Legii, i Koronie. Mniejszość 
„stranieri” stanowili w Arce i Jagiellonii, gdzie wyszło ich na boisko 
„tylko” po pięciu. Po czterech zagranicznych zawodników wystawiły: 
Polonia - zarówno ta z Warszawy jak i z Bytomia, oraz Lechia i Śląsk.  
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Słowo wstępu
Po dwóch biegało w Brawach Cracovii i Bełchatowa, zaś pojedyncze sztuki 
można było zaobserwować w derbach Górnego Śląska  w ekipach Górnika i 
Ruchu.

Powie ktoś, że  na zachodzie to normalka, taka Chelsea wystawia całą jedenast-
kę obcokrajowców i wygrywa. Tyle że u nas ilość rzadko idzie w jakość. Takie 
„perełki” jak : Marcelo czy Arboleda można policzyć na palcach jednej ręki. 
Reszta blokuje tylko miejsca zawodnikom z boisk „małych”...

A co u nas się działo? Oprócz przegranej z Albertusem Pychowianka zaliczyła 
porażkę ze Strażakiem, remis ze Strzelcami, Tyńcem i Rzozovią oraz wygraną 
z Salvą. Rudnik, Ł.Górecki, Borkowski, Sukta, Olko, Góral, M.Pałach, Rezner, 
Dubel, Fitt. Co łączy tych piłkarzy ? Wszyscy w zeszłym sezonie grali w Py-
chowiance. W ostatniej kolejce nie wystąpili. Ostatni dwaj opuścili przed sezo-
nem szeregi biało-niebieskich, reszta leczy kontuzje lub była nieobecna. 

Na koniec należy wspomnieć, iż  „Rzutem na taśmę” Pychowianka wzmocniła 
swój zespół osobą Macieja Kosińskiego - byłym zawodnikiem A-klasowego 
Łęku Ostrów ( liga podkarpacka, grupa jarosławska ).

Przed nami mecz z Liderem. Borkowianka uplasowana z kompletem punk-
tów na piewszym miejscu w tabeli stanowi spore wyzwanie. Zobaczymy jak  
poradzą sobie z tym wyzwaniem nasi Ulubieńcy.

TABELA
 Nazwa  Mecze Punkty Z. R. P. Bramki
1 Borkowianka 6 18 6 0 0 25 - 6
2	 Iskra	Krzęcin	 6	 12	 4	 0	 2	 25	-	14
3 KS Tyniec 6 11 3 2 1 21 - 16
4	 Rzozovia	 6	 11	 3	 2	 1	 17	-	8
5	 Strażak	Rączna	 6	 10	 3	 1	 2	 18	-	16
6 Gajowianka Gaj 6 8 2 2 2 19 - 15
7	 Strzelcy	Kraków	6	 7	 2	 1	 3	 16	-	15
8	 PKS	Albertus	 6	 7	 2	 1	 3	 17	-	17
9	 Trzebol	 	 5	 6	 2	 0	 3	 11	-	13
10 Cedronka 5 6 1 3 1 9 - 9
11 Pychowianka 6 6 1 3 2 10 - 13
12	 Płomień		 5	 5	 1	 2	 2	 9	-	16
13	 Salva	Kraków	 5	 1	 0	 1	 4	 7	-	25
14	 PKS		 	 4	 0	 0	 0	 4	 4	-	25
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Pychowianka - Strażak Rączna 2:3 (1:1) 

Bramki:
1:0 Ł.Balicki 35 min
1:1 43 min
1:2 50 min
1:3 66 min
2:3 J.Zegarmistrz 88 min

Żółte kartki:
P.Mrozek 50 min
Ł.Balicki 50 min
M.Wojas 50 min

Pychowianka:
J.Wojnar - Ł.Góral, (62 min J.Ze-
garmistrz), Ł.Górecki, K.Kuzyk, 
O.Patnaik, D.Śmiertka - (70 min 
J.Pałach), P.Mrozek, S.Sukta - 
M.Wojas, G.Jeleń, (80 min P. Wol-
nik), Ł.Balicki

Widzów: 40 

Trzeci mecz, pierwsza porażka. 
Po niezbyt dobrym spotkaniu Py-
chowianka uległa Strażakowi.

Na początku meczu wiało nudą. 
Jedyną atrakcją był arbiter, który 
nie do końca słuchał wytycznych 
MZPN (ten przesuwając w ostat-
niej chwili mecze z godziny 18.00 

na 17.00 zezwolił na 30 minutowe 
opóźnienia). Pierwsza akcja god-
na odnotowania miała miejsce w 
11 minucie. Po rogu główkuje Ba-
licki, a poprawia Sukta. W 14 mi-
nucie kontra gości, na róg wybija 
Śmiertka. 20 i 22 minuta to akcje 
Strażaka, lecz Wojnar nie daje się 
pokonać, również wolny w 25 mi-
nucie nie zaskoczył bramkarza Py-
chowianki. W 30 minucie Łukasz 
Górecki ładnie wypuścił swego 
imiennika - Balickiego, jednak ar-
biter odgwizdał pozycję spaloną. 
„Bali” nie pomylił się w 35 minu-
cie, wykorzystując katastrofalny 
błąd obrońcy gości przy wypro-
wadzaniu piłki. Odebrał rywalowi 
futbolówkę i nie dał szans bram-
karzowi. 1:0. Strażak zdominował 
końcówkę tej części gry. W 43 
minucie Wojnar wybronił strzał z 
2 metrów, lecz minutę później źle 
wyszedł do piłki w polu karnym i 
rywale doprowadzili do remisu.

Po przerwie Pychowianka za-
atakowała. W dogodnej sytuacji 
znalazł się Wojas, jednak trzyma-
ny przez dwóch rywali był bez 
szans. Arbiter zamiast odgwizdać 

Pierwsza porażka
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Strzelcy Kraków - Pychowianka 1:1 (1:1)

rzut wolny, wykartkował trzech 
graczy „Pycho”.... W 50 minucie, 
błąd popełnił Kuzyk, przejęcie 
piłki, kontra i 1:2. W 58 minucie 
powtórka z akcją Wojasa, znów 
rywale  trzymają go za koszulkę, 
reakcji arbitra brak. Ten sam za-
wodnik w 61 minucie próbował 
zaskoczyć bramkarza prosto z 
kornera.. Mecz rozstrzygnął się 
w 66 minucie. Akcja Strażaka, 
Wojnar fauluje rywala, rzut kar-
ny i 1:3. Pychowianka zaatako-
wała, ładną akcję przeprowadził 

Mrozek, lecz Zegarmistrz nie do-
biegł do podania. W 73minucie 
z „główki” w słupek trafił Jakub 
Pałach. Wynik meczu ustalony 
został w 88 minucie. Wcześniej w 
polu karnym faulowany był Balic-
ki. Z 11-tu metrów uderzał Zegar-
mistrz, bramkarz wyczuł intencję, 
jednak poprawka „Zegara” okaza-
ła się skuteczna. Do końca meczu 
wynik nie uległ zmianie.

Piłkarz meczu : Piotr Mrozek
Relacja: Andrzej Siarkowski

Bramki:
1:0 18 min
1:1 J.Zegarmistrz 32 min

Żółte kartki:
P.Mrozek 80 min
O.Patnaik 84 min

Pychowianka:
J.Wojnar - K.Kuzyk, W.Solak, 
O.Patnaik, D.Śmiertka - G.Jeleń, 
(82 min P.Wolnik), P.Mrozek, 
J.Zegarmistrz, (85 min M.Górec-
ki) -  M.Wojas, Ł.Balicki, T.Piór-
kowski, (79 min J.Pałach)

Widzów: 70

Jak zwykle mecz ze Strzelcami 
obfitował w spore emocje. Choć 
poziom, zwłaszcza w pierwszej 
połowie nie rzucał na kolana, to 
licznie zgromadzeni Kibice nie 
mogli narzekać na brak emocji.

Pychowianka bez: Ł.Góreckiego, 
Borkowskiego, Rudnika, Olko, 
Sukty, Górala, M.Pałacha, nie była 
faworytem tego spotkania. Kontu-
zje i zdarzenia losowe wykluczyły 
2/3 składu. Jednak Ci, którzy wy-
biegli na boisko, po raz kolejny 
pokazali siłę pychowickiej eki-
py. Początek należał do gospoda-
rzy. Eksperymentalnie ustawiona 

Zasłużony remis
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Strzelcy Kraków - Pychowianka 1:1 (1:1)

obrona „Pycho” długo nie mogła 
znaleźć „wspólnego języka”, toteż 
Strzelcy po prostych błędach na-
szych piłkarzy zagrażali bramce 
Wojnara. Pychowianie pierwszy 
raz zaatakowali w 6 minucie, lecz 
nikt nie wykorzystał podań Zegar-
mistrza i Balic-
kiego. w 12 mi-
nucie dogodne 
sytuacje mieli 
Jeleń i Zegar-
mistrz, jednak 
dość nieporad-
nie radzili sobie 
z futbolówka. 
Za to Strzelcy natarli w 18 minu-
cie spotkania. Po akcji Strzelców 
w polu karnym przypadkowo ręką 
zagrał Solak 
i z 11 metrów 
celnie uderzył 
Chwaja. Po-
dobna sytuacja, 
tyle że z drugiej 
strony boiska 
miała miejsce 
w 25 minucie, 
jednak gwizdek ( poprawnie sę-
dziującego w przekroju meczu 
) arbitra milczał. W 32  minucie 
faulowany wcześniej Mrozek za-
grał z wolnego  do Zegarmistrza a 
ten choć pilnowany przez obroń-

ców wyrównał na 1:1. Jeszcze 
przed przerwą „Zegar” uderzył 
niecelnie a strzał T.Piórkowskiego 
został zablokowany.

Po przewie z wolnego uderzał 
Mrozek, za chwilę próbował po-

nownie T.Piór-
kowski. ten 
sam zawodnik 
w 55 minucie 
ładnie obsłużył 
Jelenia, ten zaś 
ładnie uderzył 
z głowy. Groź-
nie pod bramką 

Wojnara było w 58 i 61 minu-
cie, jednak „Jaro” wychodził z 
opresji obronna ręką Losy meczu 

mogła zmienić 
sytuacja z 64 
minuty. Wte-
dy to, kapitan 
Strzelców Cia-
stoń, odepchnął 
jelenia za co 
ujrzał czerwo-
ny kartonik. 

Jednak doświadczeni zawodnicy 
z Góry Parkowej, nie cofnęli się 
do defensywy, lecz umiejętnie 
kontrowali grająca w przewadze 
Pychowianke. Wojas, Balicki, 
T.Piórkowski ( po wrzutce Zegar-
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Strzelcy Kraków - Pychowianka 1:1 (1:1)

mistrza) nie zdołali pokonać 
bramkarza rywali. W rewan-
żu w 78 minucie po rzucie 
wolnym swym bramkarskim 
kunsztem musiał wykazać 
się Wojnar. W 80 min, doszło 
do sporego zamieszania pod 
bramką „Pycho”, zaś chwilę 
później znów Wojnar wyjął 
piłkę zmierzającą w okienko 
bramki. Końcówka spotkania 
to strzały: Wojasa, J.Pałacha 
i Balickiego, oraz parada 
Wojnara, lecz wynik pozostał 
bez zmian.

Choć grając przez niemal 30 
minut w przewadze, należało 
się pokusić o zwycięstwo, to 
przy tak sporym osłabieniu 
kadrowym ( dodatkowo Py-
chowiankę opuścili Dubel 
i Fitt ) wynik należy uznać 
za niezły. Niezły a zwłasz-
cza sprawiedliwy, remis nie 
krzywdzi bowiem żadnej z 
drużyn.

Piłkarz meczu: Piotr Mrozek
Relacja: Andrzej Siarkowski
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Pychowianka - KS Tyniec 2:2 (1:2) 

Olko, po chwili Tyniec po błędzie 
Krzysztofa Kuzyka stanął przed 
szansą, lecz rozgrywający setne 
spotkanie w barwach Pychowian-
ki Jarosław Wojnar, wygrał poje-
dynek „sam na sam”. Nie minęła 
minuta a Pychowianka stanęła 
przed kolejną szansą, jednak do-
świadczony z boisk ekstraklasy Ja-
cek Matyja powstrzymał Marcina 
Wojasa. Im deszcz padał bardziej 
intensywnie, tym zawodnicy pod-
kręcali tempo meczu. W 15 mi-
nucie Grzegorz Jeleń zaatakował 
skrzydłem, jednak ładna wymia-
na podań z Łukaszem Balickim i 
Olko nie przyniosła bramkowe-
go efektu. W 20 minucie uderzał  
„Jelon” a później ładna akcja Ja-
cek Zegarmistrz - Jeleń - Balicki 
dała korner. Pierwszy gol padł w 
23 minucie. Jeleń posłał piłkę w 
pole karne a Marcin Wojas ośmie-
szył bramkarza posyłając mu pił-
kę między nogami. Tyniec przejął 
inicjatywę, lecz dobrze spisywali 
się Sławomir Sukta i Oskar Patna-
ik nie dopuszczając do groźnych 
sytuacji. Aż do 31 minuty. Tyniec 
egzekwował rzut wolny, piłka tra-
fiła na głowę Jacka Matyii, a ten 
umieścił ją głową w siatce. W 33 

Bramki:
1:0 M.Wojas 23 min
1:1 31 min
1:2 44 min
2:2 W.Olko 70 min

Żółte kartki:
S.Sukta 33 min

Pychowianka:
J.Wojnar - D.Śmiertka, W.Solak, 
K.Kuzyk, S.Sukta, O.Patnaik - 
J.Zegarmistrz, W.Olko - M.Wojas, 
Ł.Balicki, G.Jeleń, (78 min Ł.Gó-
ral)

Widzów: 40

Po zaciętym, stojącym na dobrym 
poziomie spotkaniu, Pychowianka 
zremisowała z faworytem grupy - 
KS Tyniec 2:2, gole  dla „Pycho” 
zdobywali Marcin Wojas i Wiktor 
Olko, dla przyjezdnych: były za-
wodnik krakowskiej Wisły Jacek 
Matyja oraz Robert Nazarewicz.

W deszczowe, wrześniowe popo-
łudnie kibice zgromadzeni na Gó-
rze Parkowej nie mogli narzekać 
na brak emocji. Już na samym po-
czątku sygnał do ataku dał Wiktor 

„Jaro” po raz setny !
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- Balicki - Olko i ten ostatni trafia 
do siatki. Akcja skrzydłem, wrzut-
ka po ziemi i gol...Tyniec próbo-
wał jeszcze w 75 minucie, dobrze 
broni Wojnar. Za chwil Patnaik z 
Zegarmistrzem zażegnali niebez-
pieczeństwo. Jeszcze pod koniec 
próbował Balicki, zaś napastni-
ka gości powstrzymał Śmiertka i 
mecz skończył się sprawiedliwym 
remisem.

Taki wynik osłabiona Pycho-
wianka wzięłaby przed meczem 
w ciemno. Po meczu w którym 
padł remis „ze wskazaniem” na 
Pychowiankę, można czuć mały 
niedosyt. Jednak remis z fawory-
tem grupy należy uznać za sukces. 
Pychowianka po raz pierwszy wy-
darła punkty sąsiadowi z Tyńca. 
Gościom chyba wydawało się, iż 
grając momentami „na stojąco” 
mając w składzie rutyniarzy ogra-
ją Pychowianke. Po raz kolejny 
okazało się, iż w piłce wolą walki, 
ambicja i mądra taktyką, osiągnąć 
można wiele.

 
Piłkarze meczu: Łukasz Balicki  
oraz Wiktor Olko

Relacja Andrzej Siarkowski

minucie mogło być 2:1 dla Tyń-
ca, faulował Sukta, piękny strzał 
z rzutu wolnego obronił jednak 
Jarosław Wojnar. Gol dla Pycho-
wianki powinien paść w 41 minu-
cie. Balicki odebrał piłkę lewemu 
obrońcy gości, pognał na bramkę, 
jednak w ostatniej chwili, składa-
jąc się do strzału został zastopo-
wany. „Nie wykorzystane sytu-
acje się mszczą”..Na minute przed 
przerwą, Nazarewicz oddał „strzał 
życia” i z około 25 metrów poko-
nał Wojnara. Bramka „do szatni” 
na szczęście nie załamała gospo-
darzy.

Po przerwie Tyniec zaatakował 
pierwszy, Wojnar wybił na róg. W 
50 minucie goście uderzali wyso-
ko nad poprzeczką. Później Balic-
ki poszedł za wydawałoby się stra-
coną piłka, wyciągnął bramkarza 
do linii bramkowej, dośrodkował, 
jednak nikt nie zamknął akcji. 60 
minuta -Olko wrzuca z lewej stro-
ny, znów nikt nie trafia w piłkę le-
cąca na 5-tym metrze wzdłuż linii 
bramkowej. „Pychowianie” uwie-
rzyli, iż rywal nie taki straszny. W 
66 minucie znów Olko uderzał z 
wolnego, w 67 minucie atak Tyń-
ca powstrzymuje Wojas. Wreszcie 
w 70 minucie składna akcja Wojas 

Pychowianka - KS Tyniec 2:2 (1:2) 
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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 !!!!

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


