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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 !!!!

Dwie kolejki do końca sezonu, układ 
w tabeli wciąż niepewny

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

Trochę czasu minęło, od naszego ostatniego spotkania. Jelenie i Dziki, 
plus kiepskie wyniki, oto kwintesencja ostatnich tygodni. Porażki z Iskrą 
i Gajowianką, oraz remis po niezłym spotkaniu z Trzebolem, oto dorobek 
naszych ulubieńców. Kolejne mecze bez zwycięstwa trenera Staniewskie-
go, przypominają kłopoty selekcjonera Franciszka Smudy. Co ich jeszcze 
łączy ?. Ano to, że stracili kontuzjowanych piłkarzy. Jeleni brak.... Ireneusz 
dla „Franza” a Grzegorz dla Marka, jest powodem do zmartwienia. Na 
domiar złego....Dziki zryły po raz wtóry boisko przy Tynieckiej. Miały uła-
twione zadanie, gdyż z powodu kolejnej kontuzji, „daliśmy sobie w Kaszę 
dmuchać.

Pozytywnym wydarzeniem są oświadczyny naszego Kibica „Pavulona”, 
jednak odkąd oznajmił On swa wybrankę o swych zamiarach, znikł z „ul-
trasowskiego” świata Pychowianki. Na drugim biegunie pod tym wzglę-
dem są Iskra Krzęcin a zwłaszcza Trzebol Wielkie Drogi, których kibice 
stworzyli super atmosferę podczas pojedynków z „Pycho”. Wprawdzie Ki-
bice Trzebola zbytnio poważnie wzięli sobie do serca, akcję fanów Białej 
Gwiazdy z przed kilku lat: „Race sa bezpieczne, pokazujemy to razem” i 
podczas „pokazu piro” podpalili swą flagę (dla przypomnienia, Kibice Wisły 
tak nieudolnie odpalali fajerwerki, że zapłonęło od nich kilka krzesełek...). 
Jako, że na meczu zabrakło naszego fana, o wdzięcznej ksywie „Jude 
Gag”, toteż nikt służb ochrony o tym, że „puścili fajerki” nie poinformował.
Ze sportowych informacji, miło poinformować, iż związany z Pychowian-
ką, sędzia asystent Sebastian Mucha, „liniowy” Tomasza Musiała w końcu 
sędziował mecz w ekstraklasie. Zainteresowani pamiętają słynny „niedo-
jazd” z powodu awarii pojazdu i korków na drodze. Również i tym razem, 
bez przygód się nie odbyło. Wspomniani rozjemcy, mieli sędziować mecz 
w Białymstoku, jednak w ostatniej chwili decyzja uległa zmianie, zamiast 
na wschodzie, gwizdać przyszło im we Wrocławiu, podczas meczu Śląska 
z stołeczna Polonią.
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Pychowianka - Trzebol Wielkie Drogi 1:1 (1:0)
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a arbiter lekko stracił panowanie 
nad zawodami. Choc większych 
błędów nie popełniał, jednak w 
spornych sytuacjach faworyzo-
wał przyjezdnych. W 62 minu-
cie, ponownie Olko uderzał z 
wolnego, golkiper Trzebola zdo-
łał jednak wybić piłkę. Niedłu-
go później solową akcją popisał 
się Wojas. Gdy wydawało się, 
że drugi gol musi paść, „Zegar”  
ponownie spudłował w wyśmie-
nitej sytuacji. Po chwili strzał Ba-
lickiego pada łupem bramkarza., 
zaś Kosiński uderza zbyt lekko. 
Niewykorzystane sytuacje się 
mszczą....Jeszcze w 80 minucie 
Patnaik wybija piłkę w zamiesza-
niu podbramkowym, jednak mi-
nute później, Trzebol po wrzutce 

wyrównuje. Piłka prześlizgnęła 
się po rękach interweniującego 
Wojnara. Jeszcze w 83 minucie 
na szarże zdobył się Olko, próbo-
wali Błyk i Balicki, jednak wy-
nik nie uległ zmianie. Niestety, 
Pychowianka nie zdobyła trzech 
punktów. Remisowy mecz, który 
przez większość toczył się pod 
dyktando Pychowianki. Zaob-
serwować można było kilka, na-
prawdę dobrych akcji, jednak w 
piłce liczy się to, co w  „sieci”

Piłkarz meczu: Piotr Mrozek

Relacja: A. Siarkowski

TABELA
 Nazwa  Mecze Punkty Z. R. P. Bramki
1 Borkowianka 11 28 9 1 1 40 - 12
2 Iskra Krzęcin 11 23 7 2 2 38 - 19
3 KS Tyniec 11 21 6 3 2 45 - 29
4 Gajowianka 11 19 5 4 2 35 - 23
5 Strażak  11 16 5 1 5 26 - 31
6 Strzelcy  11 14 4 2 5 29 - 26
7 Płomień  10 14 3 5 2 21 - 26
8 Rzozovia  11 14 4 2 5 25 - 23
9 PKS Albertus  11 13 4 1 6 30 - 29
10 Pychowianka  11 13 3 4 4 15 - 21
11 Trzebol   10 11 3 2 5 18 - 23
12 Cedronka  10 10 2 4 4 14 - 18
13 Salva Kraków 11 7 2 1 8 17 - 44
14 PKS Porta  10 6 2 0 8 15 - 44
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Pychowianka - Trzebol Wielkie Drogi 1:1 (1:0)

Bramki:
1:0 Ł.Balicki 37 min
1:1 81 min

Żółte kartki:
Ł.Balicki 56 min
Ł.Górecki 58 min

Pychowianka:
J.Wojnar - P.Wolnik, (70 min 
M.Kosiński), Ł.Górecki, K.Ku-
zyk, O.Patnaik - D.Śmiertka (84 
min T.Błyk), P.Mrozek, M.Wojas, 
W.Olko -  J.Zegarmistrz, (75 min 
M.Pałach), Ł.Balicki

Widzów: 50

Masa sytuacji dla Pycho, remis w końcówce

 W niedzielne popołudnie Pycho-
wianka tylko zremisowała 1:1 
(1:0) z drużyną Trzebola. Bramkę 
dla gospodarzy jeszcze w pierw-
szej połowie strzelił Łukasz Ba-
licki i choć świetnych sytuacji do 
podwyższenia wyniku nie brako-
wało, to po końcowym gwizdku 
sędziego zadowoleni byli goście 
z Wielkich Dróg. Niestety raz 
jeszcze sprawdziła się piłkarska 
prawda, że niewykorzystane sy-
tuacje się mszczą.

Przewaga Pychowianki była bez-
dyskusyjna. W 7 minucie akcja 
Mrozka i Balickiego, dała sygnał 
do dalszego ataku. W 10 minucie 

O postawie naszych krakowskich, ekstraklasowych zespołów pisać szkoda, 
zejdźmy więc do lig niższych. Kto lubi oglądać gole, niech uda się na mecz pod-
opiecznych trenera Jasieniaka. Grom bowiem, podczas 10-ciu spotkań, strzelił 
36 goli, straciwszy 32....68 trafień, czyli średnia 6,8 na mecz, jest na co popa-
trzeć !. Jeszcze więcej goli padło w meczach Tonianki II - 77 , niewiele ustę-
puje Jutrzenka II - 70, czy Bronowicki II - 74. Ciekawie było również w meczu 
Pcimianka - Grębałowianka (3:2), gdzie „hat-trickiem”, popisał się grający tym 
razem w polu, rezerwowy bramkarz gospodarzy Kipek. W krakowskim Tramwa-
ju, nadal nie zobaczyliśmy Kamila Dubla, za to na ostatnią minutę wszedł jego 
imiennik Piórkowski. Podgórze, bez Marka Staniewskiego uległo Kaszowiance 
2:4.

4

Pychowianka - Trzebol Wielkie Drogi 1:1 (1:0)
Wojas ładnie zagrał do Patnaika, 
ten spudłował. Trzebol pierwszy 
raz zaatakował w 19 minucie, 
kiedy to, po rogu zakotłowało się 
pod bram-
ką Wojnara. 
Pychowian-
ka powinna 
objąć prowa-
dzenie w 21 
minucie, jed-
nak Zegar-
mistrz w sy-
tuacji „sam 
na sam” z 
bramkarzem 
zachował się fatalnie. Szczęścia 
próbował Wojas, niestety, nie się-
gnął piłki w polu karnym gości. 
Po chwili Olko pokazał, co zna-
czy walka do końca. Wyłuskał ry-
walowi piłkę w obrębie „16-tki”, 
wymanewrował kolejnego, jed-
nak na celny strzał zabrakło siły, 
ale wielkie brawa za grę do końca. 
Ten sam zawodnik w 29 minucie, 

omal nie zaskoczył bramkarza 
po uderzeniu z wolnego. Trzebol 
po raz drugi zagroził w 35 minu-
cie, jednak Wolnik wybił na róg. 

Upragniony gol dla Pychowianki 
padł w 37 minucie. Wiktor Olko 
zgrał do Łukasza Balickiego, zaś 
„Bali - gol” precyzyjnym strza-
łem otworzył wynik spotkania.
Po przerwie pierwsi zaatako-
wali przyjezdni, jednak Wojnar 
po mocnym strzale znakomicie 
piąstkował. Chwile potem, znów 
„Jaro” pokazał bramkarski kunszt.  

P y c h o w i a -
nie przebu-
dzili się w 
53 minucie 
- gdy Olko 
ładnie ude-
rzył z wol-
nego. Mecz 
zaostrzył się 
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