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Ceny umowne

Jerzy Piórkowski

tel. 502 370 419
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J.L. OCHOJNA
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        TANIO, SZYBKO, SOLIDNIE

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

Lider pokonany! 
Czyżby początek zwycięskiej passy 
Pychowianki ?

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

Piłkarska karuzela rozkręca się na dobre. „Nieloty Smudy” zremisowały z 
Ukrainą, lecz „Kangury” okazały się mocniejsze. Cieszy fakt, iż w Krako-
wie przy Reymonta znów można oglądać „Wisełkę”. Na tymże stadionie 
zagrała ( i przegrała nasza „repra”). A co w niższych klasach ?. Pycho-
wianka po porażce z Albertusem niespodziewanie zwyciężyła z liderem, 
niepokonaną dotychczas Borkowianką oraz Cedronką. Zwycięstwa cieszą 
tym bardziej, że przeciwnicy to spadkowicze z A-klasy z niemałymi aspi-
racjami na powrót do wyższej ligii. 

Ciekawie było kolejkę temu w Kostrzu, derby dla Płomienia !. Wynik 4:3 
wskazywał na boiskowe emocje i tak też było. „Płomień prowadził 1-0, 
goście wyrównali z wolnego. W II połowie gospodarze odskoczyli na 3-1, 
bo w ciągu kilku minut dać się dogonić. W 90+2. minucie po dośrodko-
waniu Paweł Wojtas głową skierował piłkę do siatki i niespodzianka stała 
się faktem.” - pisze „Sportowe Tempo”. Gole dla Płomienia: Michorczyk 
2, Kowalski, Wojtas.

Nie zawsze sukces na boisku, to punkty w tabeli. 11-go września Jutrzen-
ka pokonała Płaszowiankę 8:0, jednak w ekipie zwycięzców, przez 9 
minut, brak było zawodnika „młodzieżowego”, Giebułtowianie ukarani 
zostali walkowerem.

Nasz były zawodnik Kamil Dubel, zadebiutował już w ekipie Tramwaju, 
niestety, nasz utalentowany eks-piłkarz, gra na razie tylko w rezerwach. 
Kamil, albo graj w pierwszym składzie, albo wracaj do nas !.

Wiele bramek padło w Goszczy, gdzie tamtejszy Spartak, uległ Jutrzence 
Giebułtów ( A klasa, grupa I) aż 0-13 !. Grający w tej grupie Bratniak 
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Cedronka Wola Radziszowska - Pychowianka 0:1 (0:1)

sam na sam. W tym czasie najgroźniej 
pod bramką gospodarzy było po akcji 
Mrozka z Balickim, którzy grając na je-
den kontakt rozmontowali prawie całą 
obronę Cedronki, skończyło się na rzu-
cie rożnym.

Po zmianie stron obraz gry nie uległ 
zmianie, gospodarze mieli optyczną 
przewagę, a goście grając uważnie w 
obronie czekali na okazje do kontry. W 
60 minucie mogło być 2:0 jednak strzał 
Wiktora Olko był minimalnie niecelny. 
Cedronka miała swoja szanse 5 minut 
później, ale kapitalnie w bramce spisy-
wał się „Jaro”, najpierw sparował pie-
kielnie trudny strzał z wolnego, a później 
obronił dobitkę z 3 metrów! Za każdym 
razem, gdy piłka mijała obrońców nasz 
bramkarz był na posterunku. Do końca 
meczu trwała walka w środku pola. Py-
chowianie nie dali sobie wydrzeć trzech 
punktów i mogli „unieść ręcę wraz z 
ostatnim gwizdkiem” sędziego. Kolejne 
trzy punkty i wielka radość!

Zwycięstwo w meczu walki na pewno 
cieszy. Budujący jest fakt, że wygrywa-
my kolejny mecz w mocno okrojonym 
składzie, a każdy kto pojawia się na bo-
isku daje z siebie wszystko i braki per-
sonalne nie są odczuwalne na boisku. W 
końcu cieszy zaangażowanie, wola wal-
ki i wiara, że z dając z siebie wszystko 
jesteśmy w stanie wygrać z każdym!

piłkarz meczu: Jarosław Wojnar
Relacja: P. Mrozek, J. Piórkowski

Po wyrównanej grze i golu autorstwa 
Łukasz Balickiego Pychowianka wy-
chodzi zwycięsko, z drugiej z rzędu po-
tyczki z A-klasowymi spadkowiczami !

Wyjazdowy mecz z Cedronką Pycho-
wianka rozegrała na boisku w Rzozo-
wie, ponieważ boisko w Woli Radzi-
szowskiej nie nadawało się do gry.

Trener Marek Staniewski miał spory 
problem z ustawieniem „wyjściowej 
jedenastki”, gdyż do dyspozycji miał 
zaledwie dwunastu zawodników. Jed-
nak mocno zmotywowani Pychowianie 
grający w eksperymentalnym składzie 
nie przestraszyli się spadkowiczów z A-
-klasy i od pierwszych minut spotkania 
postawili na walkę na całym boisku.

Początek spotkania należał do drużyny 
z tynieckiej, która lepiej rozgrywała pił-
kę i próbowała od obrony konstruować 
akcje zaczepne. I choć gospodarze od-
dali pierwszy strzał w meczu, egzekwu-
jąc rzut wolny w 5 minucie meczu, to 
Pychowianka objęła prowadzenie sku-
tecznie wyprowadzając kontrę. Asystę 
zaliczył Jakub Pałach, a piłkę w siatce 
umieścił niezawodny „Bali”. Cedronka 
jak najszybciej chciała odrabiać straty, 
jednak cała drużyna Pychowianki mą-
drze się broniła. Niebezpiecznie pod 
bramką Wojnara było w 22 i 32 minu-
cie spotkania. W pierwszym przypadku 
piłka minimalnie minęła słupek, w dru-
gim kapitalną interwencją popisał się 
bramkarz „Pycho” broniąc w sytuacji 

J.Zegarmistrz, P.Mrozek, W.Olko - Ł.Balicki, J.Pałach (80 min T.Błyk)

Widzów: 100
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TABELA
 Nazwa  Mecze Punkty Z. R. P. Bramki
1 Borkowianka 8 21 7 0 1 30 - 8
2 Iskra  8 16 5 1 2 30 - 16
3 Strażak  8 16 5 1 2 24 - 16
4 KS Tyniec 8 14 4 2 2 28 - 22
5 Pychowianka  8 12 3 3 2 13 - 14
6 Gajowianka 8 12 3 3 2 25 - 18
7 Rzozovia 8 11 3 2 3 20 - 17
8 Płomień  7 11 3 2 2 14 - 19
9 Strzelcy  8 10 3 1 4 22 - 18
10 Albertus 8 10 3 1 4 21 - 20
11 Trzebol  7 6 2 0 5 12 - 20
12 Cedronka 7 6 1 3 3 9 - 13
13 Salva  8 4 1 1 6 9 - 31
14 PKS Porta 7 3 1 0 6 8 - 33
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Cedronka Wola Radziszowska - Pychowianka 0:1 (0:1)
Kraków, pokonał Grzegórzecki 4:0. W zespole Bratniaka zagrał pochodzący z 
Angoli Faustino Vieira, zdobywca trzech bramek !. Wiesław Widłak, tym ra-
zem nie strzegł bramki „studentów”.

W klasie „C” grupie II, również padło mnóstwo bramek. Najciekawiej było w 
meczu rezerw Węgrzc z Płomieniem Jerzmanowice - wynik 5:6, choć gospo-
darze prowadzili już 5:1.W tej samej grupie Bratniak II uległ rezerwom Orła 
Iwanowice 2:8 a Grom, Jutrzence II 2:7.

W Pychowiance zadebiutował Maciej Kosiński. Zaliczył asystę przy golu Łu-
kasza Balickiego. Mało kto pamięta, iż naszych barw strzegł już Kosiński ( tyle 
że Tomasz ), obaj zawodnicy nie są spokrewnieni. Zdarzało się już, iż grali  lub 
grają u nas zawodnicy o tym samym nazwisku. Dla przypomnienia- bracia: 
Łukasz i Mariusz Górecki, Jakub i Marek Pałach, Krzysztof i Daniel Kolorus. 
Ojciec i syn: Jerzy i Tomasz Piórkowski, kuzyni: Michał i Łukasz Kostrz. Inne 
koligacje to piłkarz i kierownik drużyny: Przemysław i Zbigniew Mastek. Z ko-
lei barw „Pycho” strzegł syn jednego z dzisiejszych kierowników ( Eugeniusza 
), Wojciech Grodecki, wraz ze swym szwagrem Rafałem Tarnowskim. Więzy 
krwi istnieją rownież między Jerzym i Tomaszem Piórkowskimi a byłym piłka-
rzem, przebywającym na emigracji Dawidem Łysiem.

Wracając do debiutanta, Maciej Kosiński opowiedział nam o wrażeniach z nie-
dzielnego meczu:

skutecznie, za chwilę z prawej 
strony debiutujący w „Pycho” 
Maciej Kosiński wrzucił do Łu-
kasza Balickiego a ten trafił do 
siatki. Remis !!!.W 85 minucie 

szansę na gola zmarnował Zegar-
mistrz, nie dochodząc do piłki w 
polu karnym. 88 minuta - Balicki 
znakomicie wychodzi do zagra-
nej prostopadle piłki, faul piłka-
rza Borkowianki. Decyzja może 
być jedna - czerwona kartka !. 
Borkowianka próbowała atako-
wać, licznie zgromadzeni tego 
dnia Kibice przeżywali spore 
emocje. Gdy część fanów Pycho-
wianki domagała się zakończenia 
spotkania w 92 minucie meczu 
Jacek Zegarmistrz z linii autowej 
„strzałem życia” przelobował 

bramkarza i ustalił wynik spotka-
nia na 2:1. Po ostatnim gwizdku 
radość Pychowian była ogrom-
na. Lider ze spuszczoną głowa 
opuszczał Górę Parkową.

Niezbyt dobra pierwsza, lecz 
znakomita druga połowa pozwo-
liła odnieść cenne i niespodzie-
wane zwycięstwo. Dobrze spisał 
się Wojnar, aktywny był Patnaik, 
Kuzyk niemal bezbłędny. Śmiert-
ka harował w obronie i ataku. 
Mrówcza praca Wojasa i Mrozka, 
choć mało zauważalna okazała 
się chyba najcenniejsza. Solak 
w pierwszej połowie zagrał nie 
najlepiej,. ale w drugiej zrehabi-
litował się całkowicie. Wreszcie 
odnotujmy asyste debiutującego 
Kosińskiego, oraz krótki, choć 
dobry występ Mariusza Górec-
kiego. Raz podłączył się w ataku, 
dobra interwencja w obronie, oby 
tak dalej ! . „Drużyna cała dziś z 
Borkowianką wygrała”!!!!!

Piłkarz meczu: Marcin Wojas
Relacja: Andrzej Siarkowski

Coraz wyżej w tabeli

Bramki: 0:1 Ł.Balicki 7 min
Żółte kartki: Ł.Balicki 62 min
Pychowianka: J.Wojnar - M.Kosiński, K.Kuzyk, W.Solak, P.Wolnik - G.Jeleń 
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PKS Albertus - Pychowianka 4:1 (0:0)

Bramki:
1:0 58 min
2:0 61 min
3:0 70 min
3:1 J.Zegarmistrz 89 min
4:1 90 min

Żółte kartki:
Ł.Balicki 42 min
K.Kuzyk 51 min
W.Solak 65 min

Klęska przy Śniadeckich
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Pychowianka - Borkowianka 2:1 (0:0)

O.Patnaik 72 min

Pychowianka:
J.Wojnar - D.Śmiertka, W.Solak, 
Ł.Góral, (55 min J.Zegarmistrz), 
O.Patnaik, K.Kuzyk - M.Wojas, 
P.Mrozek, W.Olko - Ł.Balicki, G.Je-
leń, (60 min T.Piórkowski)

Widzów:
20

Andrzej Siarkowski: W końcu zaliczyłeś debiut w drużynie Pychowianki, 
była trema?
Maciej Kosiński: Tak, debiut w meczu przeciwko liderowi był bardzo stresują-
cy, w dodatku straciliśmy bramkę zaledwie kilka minut po moim wejściu przez 
co byłem jeszcze bardziej stremowany. Na szczęście potem było już tylko le-
piej.

A.S:Debiut i asysta przy wyrównującym golu, wyszło Ci to zagranie?
M.K.:Dostałem dobrą piłkę od Marcina Wojasa i nie pozostało mi nic innego 
jak tylko dorzucić ją w pole karne, nic szczególnego. Brawa należą się Łuka-
szowi Balickiemu za wykończenie tej akcji.

A.S.:Gdzie dotychczas grałeś i jak trafiłeś do Pychowianki?
M.K.:Jestem wychowankiem Łęku Ostrów i tam też ostatnio grałem. Do „Py-
cho” trafiłem za namową mojego dobrego znajomego a zarazem działacza Py-
chowianki Andrzeja Siarkowskiego.

A.S.:Jak oceniasz tę drużynę w tym sezonie?
M.K.:Byłem zaledwie na trzech meczach Pychowianki i trudno mi ocenić dru-
żynę pod kątem gry. Gramy w takiej klasie rozgrywkowej, gdzie każdy z każ-
dym może wygrać. Widać że drużyna ma potencjał  do tego by plasować się 
wyżej w tabeli.

w 19 minucie wybijając piłkę na 
róg. Minute późna rajd lewą stro-
ną i znów groźnie pod świątynią 
Wojnara. Pierwszą składną akcje, 

Pychowianka przeprowadziła do-
piero w 32 minucie, jednak piłka 
nie przekroczyła nawet „szes-
nastki”. Dopiero w ostatnich mi-
nutach tej części gry za sprawą 
Balickiego, oraz po akcji: Balicki 
- Wojas obrona Borkowianki mu-
siała się natrudzić.

Druga odsłonę Pychowianie 
zaczęli lepiej. Najpierw Patna-
ik przeszedł z piłką kilkanaście 
metrów, później Zegarmistrz z 
uruchomił Jelenia, ten wpadł w 

pole karne, jednak bramkarz wy-
szedł z opresji obronną ręką. W 
54 minucie róg po akcji Olko. 
Podrażnieni goście zaatakowali 
i w 56 minucie tylko znakomita 
interwencja Kuzyka i Wojnara 
uchroniła od straty bramki. Jed-
nak gospodarze rozkręcali się. 
Zegarmistrz, Wojas oraz Balicki 
nękali defensywę przyjezdnych. 
W 70 minucie składna akcja 
Borkowianki i znów serca biało-
-niebieskich fanów zadrżały. W 
72 minucie szarża Balickiego, 
zabrakło jednak szczęścia. Gdy 

wydawało się, iż mecz zakoń-
czy się bezbramkowym remisem, 
akcję przeprowadzili zawodni-
cy z Borku Szlacheckiego, piłka 
wrzucona z lewej strony niczym 
kula bilardowa odbijała się od za-
wodników, koniec końców znala-
zła drogę do siatki. Na szczęście 
ten gol nie załamał Pychowianki. 
najpierw Jeleń wykorzystał błąd 
defensywy, jednak strzelił nie-
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PKS Albertus - Pychowianka 4:1 (0:0)
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Pychowianka - Borkowianka 2:1 (0:0)
W szóstym meczu Pychowianka 
doznała drugiej porażki w tym 
sezonie.

Tylko w pierwszej połowie na-
sza drużyna dotrzymywała kroku  
Albertusowi i po 45 mi-
nutach wynik był bez-
bramkowy.

W drugiej odsłonie, po 
szybko straconej bramce 
z karnego posypała się 
cała gra i kolejne akcje 
przeprowadzali gospo-
darze stwarzając coraz 
większe zagrożenie w polu kra-
nym Pychowianki, aplikując ko-
lejne bramki.

Honorowego gola dla Pycho 
strzelił Jacek Zegarmistrz sku-
tecznie egzekwując rzut karny 
podyktowany za faul na Wiktorze 
Olko.

Wynik 4:1 w pełni odzwiercie-
dla to co działo się na boisku po 
zmianie stron. Pychowianka gra-

ła bez ładu i składu, cze-
kając na akcje rywala, 
oddając mu plac gry, co 
drużyna beniaminka w 
pełni wykorzystała. 

Nie tylko dla drużyny 
mecz ułożył się pecho-
wo. Na początku drugiej 
połowy z powodu kontu-

zji bosiko musiał opuścić Łukasz 
Góral. Jak wykazały badania 
„Kasza” ma złamany lewy oboj-

czyk i nie zagra przez co najmniej 
6 tygodni. Trzymaj się Łukasz i 
szybko wracaj do zdrowia!

Relacja: Ł. Górecki

Bramki:
0:1 78 min
1:1 Ł.Balicki 82 min
2:1 J.Zegarmistrz 90 min

Żółte kartki:
G.Jeleń 17 min
J.Zegarmistrz 75 min

Pychowianka:
J.Wojnar - D.Śmiertka, K.Kuzyk, 
O.Patnaik, W.Solak - W.Olko, 
(88 min P.Wolnik), P.Mrozek, 
J.Zegarmistrz, M.Wojas, G.Jeleń, 
(76 min M.Kosiński) - Ł.Balicki, 
(89 min M.Górecki)

Widzów:
100

Lider i niepokonana dotąd dru-
żyna - Borkowianka Borek Szla-
checki, która jak dotąd w sześciu 
meczach, odniosła komplet punk-
tów, swą pierwszą porażkę odno-
towała z Pychowianką. Odlicza-
nie kolejnych zwycięskich minut 
zakończył....Jacek Zegarmistrz w 
90 minucie dzisiejszego meczu !

Pierwszy kwadrans należał do  

gości. Raz po raz kotłowało 
się pod bramką Wojnara, lecz 
bramkarz Pychowianki spisy-
wał się wybornie. Jedyna akcja 
Pychowianki w tym okresie gry, 
to przejęcie piłki przez Wiktora 
Olko i kontra gospodarzy. Borko-
wianka za to kolejno: 6 min. ład-
ne uderzenie z wolnego, 9 min, 
niebezpiecznie po ładnej akcji, 

W 10 minucie po błędzie Patna-
ika, nikt na szczęście nie wbił 
lecącej wzdłuż bramki piłki. Ten 
sam zawodnik zrehabilitował się 

„Zegar” zakończył odliczanie...
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3:0 70 min
3:1 J.Zegarmistrz 89 min
4:1 90 min

Żółte kartki:
Ł.Balicki 42 min
K.Kuzyk 51 min
W.Solak 65 min

Klęska przy Śniadeckich
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Pychowianka - Borkowianka 2:1 (0:0)

O.Patnaik 72 min

Pychowianka:
J.Wojnar - D.Śmiertka, W.Solak, 
Ł.Góral, (55 min J.Zegarmistrz), 
O.Patnaik, K.Kuzyk - M.Wojas, 
P.Mrozek, W.Olko - Ł.Balicki, G.Je-
leń, (60 min T.Piórkowski)

Widzów:
20

Andrzej Siarkowski: W końcu zaliczyłeś debiut w drużynie Pychowianki, 
była trema?
Maciej Kosiński: Tak, debiut w meczu przeciwko liderowi był bardzo stresują-
cy, w dodatku straciliśmy bramkę zaledwie kilka minut po moim wejściu przez 
co byłem jeszcze bardziej stremowany. Na szczęście potem było już tylko le-
piej.

A.S:Debiut i asysta przy wyrównującym golu, wyszło Ci to zagranie?
M.K.:Dostałem dobrą piłkę od Marcina Wojasa i nie pozostało mi nic innego 
jak tylko dorzucić ją w pole karne, nic szczególnego. Brawa należą się Łuka-
szowi Balickiemu za wykończenie tej akcji.

A.S.:Gdzie dotychczas grałeś i jak trafiłeś do Pychowianki?
M.K.:Jestem wychowankiem Łęku Ostrów i tam też ostatnio grałem. Do „Py-
cho” trafiłem za namową mojego dobrego znajomego a zarazem działacza Py-
chowianki Andrzeja Siarkowskiego.

A.S.:Jak oceniasz tę drużynę w tym sezonie?
M.K.:Byłem zaledwie na trzech meczach Pychowianki i trudno mi ocenić dru-
żynę pod kątem gry. Gramy w takiej klasie rozgrywkowej, gdzie każdy z każ-
dym może wygrać. Widać że drużyna ma potencjał  do tego by plasować się 
wyżej w tabeli.

w 19 minucie wybijając piłkę na 
róg. Minute późna rajd lewą stro-
ną i znów groźnie pod świątynią 
Wojnara. Pierwszą składną akcje, 

Pychowianka przeprowadziła do-
piero w 32 minucie, jednak piłka 
nie przekroczyła nawet „szes-
nastki”. Dopiero w ostatnich mi-
nutach tej części gry za sprawą 
Balickiego, oraz po akcji: Balicki 
- Wojas obrona Borkowianki mu-
siała się natrudzić.

Druga odsłonę Pychowianie 
zaczęli lepiej. Najpierw Patna-
ik przeszedł z piłką kilkanaście 
metrów, później Zegarmistrz z 
uruchomił Jelenia, ten wpadł w 

pole karne, jednak bramkarz wy-
szedł z opresji obronną ręką. W 
54 minucie róg po akcji Olko. 
Podrażnieni goście zaatakowali 
i w 56 minucie tylko znakomita 
interwencja Kuzyka i Wojnara 
uchroniła od straty bramki. Jed-
nak gospodarze rozkręcali się. 
Zegarmistrz, Wojas oraz Balicki 
nękali defensywę przyjezdnych. 
W 70 minucie składna akcja 
Borkowianki i znów serca biało-
-niebieskich fanów zadrżały. W 
72 minucie szarża Balickiego, 
zabrakło jednak szczęścia. Gdy 

wydawało się, iż mecz zakoń-
czy się bezbramkowym remisem, 
akcję przeprowadzili zawodni-
cy z Borku Szlacheckiego, piłka 
wrzucona z lewej strony niczym 
kula bilardowa odbijała się od za-
wodników, koniec końców znala-
zła drogę do siatki. Na szczęście 
ten gol nie załamał Pychowianki. 
najpierw Jeleń wykorzystał błąd 
defensywy, jednak strzelił nie-
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TABELA
 Nazwa  Mecze Punkty Z. R. P. Bramki
1 Borkowianka 8 21 7 0 1 30 - 8
2 Iskra  8 16 5 1 2 30 - 16
3 Strażak  8 16 5 1 2 24 - 16
4 KS Tyniec 8 14 4 2 2 28 - 22
5 Pychowianka  8 12 3 3 2 13 - 14
6 Gajowianka 8 12 3 3 2 25 - 18
7 Rzozovia 8 11 3 2 3 20 - 17
8 Płomień  7 11 3 2 2 14 - 19
9 Strzelcy  8 10 3 1 4 22 - 18
10 Albertus 8 10 3 1 4 21 - 20
11 Trzebol  7 6 2 0 5 12 - 20
12 Cedronka 7 6 1 3 3 9 - 13
13 Salva  8 4 1 1 6 9 - 31
14 PKS Porta 7 3 1 0 6 8 - 33
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Cedronka Wola Radziszowska - Pychowianka 0:1 (0:1)
Kraków, pokonał Grzegórzecki 4:0. W zespole Bratniaka zagrał pochodzący z 
Angoli Faustino Vieira, zdobywca trzech bramek !. Wiesław Widłak, tym ra-
zem nie strzegł bramki „studentów”.

W klasie „C” grupie II, również padło mnóstwo bramek. Najciekawiej było w 
meczu rezerw Węgrzc z Płomieniem Jerzmanowice - wynik 5:6, choć gospo-
darze prowadzili już 5:1.W tej samej grupie Bratniak II uległ rezerwom Orła 
Iwanowice 2:8 a Grom, Jutrzence II 2:7.

W Pychowiance zadebiutował Maciej Kosiński. Zaliczył asystę przy golu Łu-
kasza Balickiego. Mało kto pamięta, iż naszych barw strzegł już Kosiński ( tyle 
że Tomasz ), obaj zawodnicy nie są spokrewnieni. Zdarzało się już, iż grali  lub 
grają u nas zawodnicy o tym samym nazwisku. Dla przypomnienia- bracia: 
Łukasz i Mariusz Górecki, Jakub i Marek Pałach, Krzysztof i Daniel Kolorus. 
Ojciec i syn: Jerzy i Tomasz Piórkowski, kuzyni: Michał i Łukasz Kostrz. Inne 
koligacje to piłkarz i kierownik drużyny: Przemysław i Zbigniew Mastek. Z ko-
lei barw „Pycho” strzegł syn jednego z dzisiejszych kierowników ( Eugeniusza 
), Wojciech Grodecki, wraz ze swym szwagrem Rafałem Tarnowskim. Więzy 
krwi istnieją rownież między Jerzym i Tomaszem Piórkowskimi a byłym piłka-
rzem, przebywającym na emigracji Dawidem Łysiem.

Wracając do debiutanta, Maciej Kosiński opowiedział nam o wrażeniach z nie-
dzielnego meczu:

skutecznie, za chwilę z prawej 
strony debiutujący w „Pycho” 
Maciej Kosiński wrzucił do Łu-
kasza Balickiego a ten trafił do 
siatki. Remis !!!.W 85 minucie 

szansę na gola zmarnował Zegar-
mistrz, nie dochodząc do piłki w 
polu karnym. 88 minuta - Balicki 
znakomicie wychodzi do zagra-
nej prostopadle piłki, faul piłka-
rza Borkowianki. Decyzja może 
być jedna - czerwona kartka !. 
Borkowianka próbowała atako-
wać, licznie zgromadzeni tego 
dnia Kibice przeżywali spore 
emocje. Gdy część fanów Pycho-
wianki domagała się zakończenia 
spotkania w 92 minucie meczu 
Jacek Zegarmistrz z linii autowej 
„strzałem życia” przelobował 

bramkarza i ustalił wynik spotka-
nia na 2:1. Po ostatnim gwizdku 
radość Pychowian była ogrom-
na. Lider ze spuszczoną głowa 
opuszczał Górę Parkową.

Niezbyt dobra pierwsza, lecz 
znakomita druga połowa pozwo-
liła odnieść cenne i niespodzie-
wane zwycięstwo. Dobrze spisał 
się Wojnar, aktywny był Patnaik, 
Kuzyk niemal bezbłędny. Śmiert-
ka harował w obronie i ataku. 
Mrówcza praca Wojasa i Mrozka, 
choć mało zauważalna okazała 
się chyba najcenniejsza. Solak 
w pierwszej połowie zagrał nie 
najlepiej,. ale w drugiej zrehabi-
litował się całkowicie. Wreszcie 
odnotujmy asyste debiutującego 
Kosińskiego, oraz krótki, choć 
dobry występ Mariusza Górec-
kiego. Raz podłączył się w ataku, 
dobra interwencja w obronie, oby 
tak dalej ! . „Drużyna cała dziś z 
Borkowianką wygrała”!!!!!

Piłkarz meczu: Marcin Wojas
Relacja: Andrzej Siarkowski

Coraz wyżej w tabeli

Bramki: 0:1 Ł.Balicki 7 min
Żółte kartki: Ł.Balicki 62 min
Pychowianka: J.Wojnar - M.Kosiński, K.Kuzyk, W.Solak, P.Wolnik - G.Jeleń 
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Dubel Jacek 
Usługi Blacharskie

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

Zdjęcia z  meczów: Nikoletta Kula, Renata Zmaczyńska

Piłkarska karuzela rozkręca się na dobre. „Nieloty Smudy” zremisowały z 
Ukrainą, lecz „Kangury” okazały się mocniejsze. Cieszy fakt, iż w Krako-
wie przy Reymonta znów można oglądać „Wisełkę”. Na tymże stadionie 
zagrała ( i przegrała nasza „repra”). A co w niższych klasach ?. Pycho-
wianka po porażce z Albertusem niespodziewanie zwyciężyła z liderem, 
niepokonaną dotychczas Borkowianką oraz Cedronką. Zwycięstwa cieszą 
tym bardziej, że przeciwnicy to spadkowicze z A-klasy z niemałymi aspi-
racjami na powrót do wyższej ligii. 

Ciekawie było kolejkę temu w Kostrzu, derby dla Płomienia !. Wynik 4:3 
wskazywał na boiskowe emocje i tak też było. „Płomień prowadził 1-0, 
goście wyrównali z wolnego. W II połowie gospodarze odskoczyli na 3-1, 
bo w ciągu kilku minut dać się dogonić. W 90+2. minucie po dośrodko-
waniu Paweł Wojtas głową skierował piłkę do siatki i niespodzianka stała 
się faktem.” - pisze „Sportowe Tempo”. Gole dla Płomienia: Michorczyk 
2, Kowalski, Wojtas.

Nie zawsze sukces na boisku, to punkty w tabeli. 11-go września Jutrzen-
ka pokonała Płaszowiankę 8:0, jednak w ekipie zwycięzców, przez 9 
minut, brak było zawodnika „młodzieżowego”, Giebułtowianie ukarani 
zostali walkowerem.

Nasz były zawodnik Kamil Dubel, zadebiutował już w ekipie Tramwaju, 
niestety, nasz utalentowany eks-piłkarz, gra na razie tylko w rezerwach. 
Kamil, albo graj w pierwszym składzie, albo wracaj do nas !.

Wiele bramek padło w Goszczy, gdzie tamtejszy Spartak, uległ Jutrzence 
Giebułtów ( A klasa, grupa I) aż 0-13 !. Grający w tej grupie Bratniak 
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Cedronka Wola Radziszowska - Pychowianka 0:1 (0:1)

sam na sam. W tym czasie najgroźniej 
pod bramką gospodarzy było po akcji 
Mrozka z Balickim, którzy grając na je-
den kontakt rozmontowali prawie całą 
obronę Cedronki, skończyło się na rzu-
cie rożnym.

Po zmianie stron obraz gry nie uległ 
zmianie, gospodarze mieli optyczną 
przewagę, a goście grając uważnie w 
obronie czekali na okazje do kontry. W 
60 minucie mogło być 2:0 jednak strzał 
Wiktora Olko był minimalnie niecelny. 
Cedronka miała swoja szanse 5 minut 
później, ale kapitalnie w bramce spisy-
wał się „Jaro”, najpierw sparował pie-
kielnie trudny strzał z wolnego, a później 
obronił dobitkę z 3 metrów! Za każdym 
razem, gdy piłka mijała obrońców nasz 
bramkarz był na posterunku. Do końca 
meczu trwała walka w środku pola. Py-
chowianie nie dali sobie wydrzeć trzech 
punktów i mogli „unieść ręcę wraz z 
ostatnim gwizdkiem” sędziego. Kolejne 
trzy punkty i wielka radość!

Zwycięstwo w meczu walki na pewno 
cieszy. Budujący jest fakt, że wygrywa-
my kolejny mecz w mocno okrojonym 
składzie, a każdy kto pojawia się na bo-
isku daje z siebie wszystko i braki per-
sonalne nie są odczuwalne na boisku. W 
końcu cieszy zaangażowanie, wola wal-
ki i wiara, że z dając z siebie wszystko 
jesteśmy w stanie wygrać z każdym!

piłkarz meczu: Jarosław Wojnar
Relacja: P. Mrozek, J. Piórkowski

Po wyrównanej grze i golu autorstwa 
Łukasz Balickiego Pychowianka wy-
chodzi zwycięsko, z drugiej z rzędu po-
tyczki z A-klasowymi spadkowiczami !

Wyjazdowy mecz z Cedronką Pycho-
wianka rozegrała na boisku w Rzozo-
wie, ponieważ boisko w Woli Radzi-
szowskiej nie nadawało się do gry.

Trener Marek Staniewski miał spory 
problem z ustawieniem „wyjściowej 
jedenastki”, gdyż do dyspozycji miał 
zaledwie dwunastu zawodników. Jed-
nak mocno zmotywowani Pychowianie 
grający w eksperymentalnym składzie 
nie przestraszyli się spadkowiczów z A-
-klasy i od pierwszych minut spotkania 
postawili na walkę na całym boisku.

Początek spotkania należał do drużyny 
z tynieckiej, która lepiej rozgrywała pił-
kę i próbowała od obrony konstruować 
akcje zaczepne. I choć gospodarze od-
dali pierwszy strzał w meczu, egzekwu-
jąc rzut wolny w 5 minucie meczu, to 
Pychowianka objęła prowadzenie sku-
tecznie wyprowadzając kontrę. Asystę 
zaliczył Jakub Pałach, a piłkę w siatce 
umieścił niezawodny „Bali”. Cedronka 
jak najszybciej chciała odrabiać straty, 
jednak cała drużyna Pychowianki mą-
drze się broniła. Niebezpiecznie pod 
bramką Wojnara było w 22 i 32 minu-
cie spotkania. W pierwszym przypadku 
piłka minimalnie minęła słupek, w dru-
gim kapitalną interwencją popisał się 
bramkarz „Pycho” broniąc w sytuacji 

J.Zegarmistrz, P.Mrozek, W.Olko - Ł.Balicki, J.Pałach (80 min T.Błyk)

Widzów: 100
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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 !!!!

Lider pokonany! 
Czyżby początek zwycięskiej passy 
Pychowianki ?

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


