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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 !!!!

Trzy mecze do końca, decydujące 
starcia o ostateczne miejsca w tabeli

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

Pytanie o „ciężkie” lanie
niedziela, 07 lutego 2010 19:31

Odpowiedź może być tylko jedna,
w ciężkiej trzeba mieć walnięcie.
Przychylności niestety nie zjedna,
siła ciosów jak motyla muśnięcie.

Kilkakrotnie powinien z nóg zwalić,
lecz zabrakło końskiego kopnięcia.

Nie wystarczy szybko w bęben walić,
i klakierów wokół mówione zaklęcia.

Autor: Belfer Emeryt
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Iskra Krzęcin - Pychowianka 3:1 (3:1)
na 3:1. W drugiej części z boiska 
wiało nuda a obie ekipy grały 
bardzo nieporadnie. W 60 minu-
cie w sytuacji „sam na sam” zna-
komicie zachował się Jarosław 
Wojnar, broniąc stuprocentową 
sytuację. Pychowianka pierwszy 
strzał w kierunku bramki Iskry-
,oddała w tej części gry dopiero 
w 68 minucie, jednak uderze-
nie Tomasza Piórkowskiego nie 
sprawiło zagrożenia. W 70 minu-
cie po rogu zakotłowało się pod 
bramka miejscowych, jednak nic 
z tej akcji nie wyszło. Jeszcze w 
82 minucie piłkarze z Krzęcina 
uderzyli wysoko nad bramka, za 
chwile zawodnicy z Pychowic 
reklamowali karnego za zagranie 
ręką w „szesnastce” , zaś w 86 
minucie uderzał Jakub Pałach i 
na tym emocje się skończyły. Po 
słabym spotkaniu Iskra wygrała z 
Pychowianką 3:1.

Drugie z rzędu słabe spotkanie 
Pychowianki i druga porażka. 
Teraz mecz z Trzebolem i nie ma 
chyba innego wyjścia niż zwy-
cięstwo, by nie zostać w ogonie 
tabeli. Tyle, że należy poprawić 
grę, zwłaszcza tą „do przodu”. 
Pochwalić należy kibiców Iskry, 
którzy przez niemal cały mecz 
dopingowali swój zespół, oraz 

zaprezentowali klubowa flagę. 
Kibice z Pychowic również do-
pingowali, choć po trzecim golu 
ich entuzjazm przygasł. Jednak 
dziękujemy za obecność i wspar-
cie

Piłkarz meczu: Wiktor Olko

Relacja: A. Siarkowski
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Pychowianka - Gajowianka Gaj 0:3 (0:0)

TABELA
 Nazwa  Mecze Punkty Z. R. P. Bramki
1 Borkowianka 10 25 8 1 1 34 - 11
2 KS Tyniec 10 20 6 2 2 42 - 26
3 Iskra Krzęcin 10 20 6 2 2 34 - 18
4 Gajowianka 10 18 5 3 2 33 - 21
5 Strażak  10 16 5 1 4 25 - 27
6 Rzozovia 10 14 4 2 4 25 - 22
7 Strzelcy  10 13 4 1 5 26 - 23
8 Płomień  9 13 3 4 2 19 - 24
9 Pychowianka  10 12 3 3 4 14 - 20
10 PKS Albertus  10 10 3 1 6 26 - 28
11 Trzebol   9 10 3 1 5 17 - 22
12 Salva   10 7 2 1 7 16 - 38
13 Cedronka 9 7 1 4 4 13 - 18
14 PKS Porta  9 6 2 0 7 14 - 40
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Bramki:
0:1 71 min
0:2 85 min
0:3 87 min

Żółte kartki:
W.Solak 72 min
W.Solak 82 min

Pychowianka:
J.Wojnar - D.Śmiertka, (58 min 
J.Pałach), K.Kuzyk, W.Solak, 
Ł.Górecki, (82 min T.Błyk) 
-  W.Olko, P.Mrozek, M.Wojas, 
G.Jeleń, (82 min P.Wolnik) - 
Ł.Balicki, T.Piórkowski

Widzów: 60 

Nokaut w 20 minut 

Niestety, po serii zwycięstw, 
tym razem nasi piłkarze ulegli 
Gajowiance 0:3. Pychowianie 
kończyli mecz w dziesiątkę, po 
czerwonej kartce dla Wojciecha 
Solaka. Na domiar złego, kon-
tuzji doznał Grzegorz Jeleń.

Gajowianka rozpoczęła mecz z 
animuszem. W 3 minucie po rzu-
cie wolnym dość niepewnie piąst-
kował Wojnar, jednak rywale nie 
wykorzystali szansy. W siódmej 
minucie Gajowianie uderzali gło-
wą. Pychowianka po raz pierw-
szy znalazła się w polu karnym 
gości dopiero w 10 minucie, jed-
nak uderzenie Balickiego zostało 

Iskra Krzęcin - Pychowianka 3:1 (3:1)
gol po strzale głową, potem „sa-
mobój” „Sola” i bramka z rzutu 
karnego w 45 minucie spotkania. 
Pychowianka po słabym meczu 
uległa w Krzęcinie tamtejszej 
Iskrze 1:3

Początek spotkania był piorunu-
jący. Najpierw akcję przeprowa-
dzili Zegarmistrz ze Śmiertką, 

za chwile róg, po którym Olko 
centruje na głowę Solaka a ten 
umieszcza piłkę w siatce.  Radość 
nie trwała zbyt długo. W 4 minu-
cie kontra prawa stroną w wyko-
naniu Iskry  i po „główce” Krzę-
cinianie doprowadzają do remisu.
Wymiana ciosów trwała w naj-
lepsze. Po akcji gości arbiter od-
gwizdał spalonego, za chwilę Pat-

naik wybija piłkę na róg. 14 min 
- znów w akcji gospodarze, tym 
razem dobrze spisuje się Ł.Gó-
recki. W 25 minucie ładną akcję 
przeprowadzili Olko z Mroz-
kiem. Iskra skontrowała skutecz-

nie w 27 minucie, po szybkiej 
akcji piłka wpada w pole karne i 
odbiwszy się od nogi Solaka lą-
duje w siatce. Szanse na wyrów-
nanie miał T.Piórkowski, jednak 
po jego uderzeniu zewnętrzną 
częścią stopy piłka odbija się od 
słupka. Wynik ustalony został tuż 
przed przerwą. Krzysztof Kuzyk 
faulował w polu karnym a arbiter 
odgwizdał „jedenastkę”. Takiej 
okazji gospodarze nie zmarnowa-
li i podwyższyli wynik spotkania 
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wybite na róg. W 18 minucie z 
daleka ładnie przymierzył Olko. 
Napór gości wrócił w 18 minucie, 
wtedy to atakujący rywali ograł 
w polu karnym trzech obrońców 
Pychowianki, strzela jednak nie-
celnie. 24 min - róg dla gości, 29 
min, zamieszanie w polu karnym 
„Pycho”, 39 min, korner i znów 
niebezpiecznie pod naszą bram-
ka. Końcówka spotkania, to zryw 
Piotra Mrozka i 3 niezłe akcje w 
jego wykonaniu. Na tym emocje 
w tej odsłonie się kończą.

Po przerwie, Pychowianka zmo-
bilizowana przez trenera Staniew-
skiego, ruszyła do przodu. W 48 
min. ładną akcję przeprowadzili 
Śmiertka i Mrozek. Za chwilę 
„Pio” uruchomił Balickiego, ar-
biter odgwizdał pozycję spalo-
na. Po równej godzinie gry przed 
szansa stanęli Balicki i Jakub 
Pałach , Gajowianka rewanżuje 
się akcja, po której piłkę nogami 
broni Wojnar. Reakcja Pycho-
wian była szybka, kontra Pałacha 
z Mrozkiem daje róg, po którym 
z kornera Wojas omal nie zasko-
czył bramkarza. Gdy wydawało 
się, iż Pychowianka nabiera ryt-
mu, 71 minuta akcja gości, którzy 
wprawdzie na raty, ale zdobywają 
gola. Szansę na wyrównanie ma    

Solak, jednak niecelnie główku-
je. 73 min - błąd Kuzyka i tylko 
„Jaro” wie, jakim cudem broni. 
Losy meczu rozstrzygnęły się w 
82 minucie. Wtedy to bolesnej 
kontuzji doznał Jeleń, zaś uży-

Ciekawy początek, nudne zakończenie

wający nieparlamentarnych słów, 
Solak dostaje kartkę koloru czer-
wonego ( druga żółta). Osłabieni 
Pychowianie popełniają rażące 
błędy w destrukcji. Jeszcze w 83 
minucie, Wojnar jest na posterun-
ku, jednak w 85 i 87 minucie nie 
daje rady. Szansę na honorowe 
trafienie miał Balicki, jednak po 
podaniu Wojasa uderza niecelnie.

Słaby mecz w wykonaniu Pycho-
wianki. Kontuzje i nieobecności: 
Rudnika, Borkowskiego, Górala, 
Patnaika, M.Pałacha, Reznera, 
Sukty, Zegarmistrza oraz Kosiń-
skiego dały znać o sobie. Porażka 
boli, lecz przede wszystkim po-
winna mobilizować do rewanżu 
w kolejnych zawodach.

Piłkarze meczu: Piotr Mrozek  
i Jarosław Wojnar

Relacja: A. Siarkowski

Bramki:
0:1 W.Solak 2 min
1:1 4 min
2:1 27 min
3:1 45 min

Żółte kartki:
W.Solak 47 min

Pychowianka:
J.Wojnar - D.Śmiertka, K.Kuzyk, 

(89 min M.Górecki), W.Solak, 
(88 min A.Siarkowski), Ł.Gó-
recki - T.Piórkowski, (73 min 
M.Kosiński), P.Mrozek, W.Olko, 
O.Patnaik - Ł.Balicki, J.Zegar-
mistrz (85 min J.Pałach)

Widzów: 50 
Już w 2 minucie Wojciech So-
lak trafił do siatki rywali. Ripo-
sta Iskry była natychmiastowa, 
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