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LIDERA MAMY !!!

     I ZA NIC GO 
      NIE ODDAMY !!!
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Słowo wstępu - nasz rywal - Piast II Wołowice

Dzięki pew-
nemu zwycięstwu w ostatniej ko-
lejce z Grzegórzeckim (7:1) i po-
rażce Strażaka Rączna z Soko-
łem Rybna (1:2) Pychowianka na 
siedem kolejek przed końcem 
rozgrywek objęła fotel lidera!!! 
Porażka z Rybitwami spowodo-
wała wielką mobilizację w obozie 
„Pycho”, przeprowadzono liczne 
rozmowy oraz szczególnie moty-
wowano się na mecz z Grzegó-
rzeckim. Efektem tego było bar-
dzo dobre spotkanie, w którym 
zawodnicy wyciskając pot i krew 
wywalczyli trzy punkty. Plan uda-
ło się zrealizować w 100%.
 Po sukcesie z Grzegó-
rzeckim, kolejnym rywalem Py-
chowianki będzie, w dzisiejsze 
popołudnie, Piast II Wołowice. 
Nasz rywal, okupuje wprawdzie 
dolne rejony tabeli, ale wiosną 
zdążył już zgromadzić 11 punk-
tów, zwyciężając m.in. sensa-
cyjnie Grzegórzeckiego Kraków. 
Nasz rywal, to Klub z dużymi tra-
dycjami, tak oto przedstawia swą 
historię na stronie internetowej:

„Historia piłki nożnej w Wolowi-
cach, to lata 1910-1912. Młodzi 
ludzie uczący się i pracujący w 
Krakowie, zobaczyli jak gra się 
w piłkę nożną. Nie długo trzeba 
było czekać na „nowe” w Wolo-
wicach. Na prawdziwe mecze pił-
karskie trzeba było jednak po-
czekać do roku 1920. Pierwszy-
mi przeciwnikami miejscowej 
drużyny, byli piłkarze z sąsiadu-
jących miejscowości - Czerni-
chów, Bielany, Tyniec, Liszki... 
Rok 1927 można przyjąć jako 
początek istnienia klubu. Jednak 
formalnie, klub został zarejestro-
wany jako LZS WOŁOWICE po 
wojnie, w roku 1947. Pierwszym 
prezesem klubu zaostał wybrany 
PIOTR JASIOŁEK. Przystąpiono 
do zorganizowanych rozgrywek. 
Od tego czasu. drużyna nieprze-
rwanie występuje na arenie ligo-
wej. Koleje losów Piasta to wzlo-
ty i upadki nie tylko sportowe. W 
1982 roku spłonęła doszczetnie 
szatnia klubowa wraz ze sprze-
tem sportowym. Drużyna stanęła 
na rozdrożu. Trzeba było wszyst-
ko zacząć od zera. Jednak am-
bitni młodzi chłopcy z Wołowic 
nie zawiedli. Średnia wieku ze-
społu to 17,5 lat. Większość ju-
niorów od początku poczynała 
sobie bardzo dobrze. Na wiosnę 
1983, klub awansował do klasy 
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Słowo wstępu - nasz rywal - Piast II Wołowice

„B”. Kadrę stanowili wówczas:
Leszek Bębenek, Wiesław Ka-
raś, Jan Jasiołek, Stanisław Ka-
pusta, Ryszard Owca, Andrzej 
Bańdo, Krzysztof Galos, Bogdan 
Śmiech, Jan Kuś, Marek Jasio-
łek, Marek Bańdo, Bogdan Gór-
ny, Krzysztof Boroń, Jan Grze-
siak, Andrzej Bębenek.
 W roku 1985, klub poraz 
pierwszy w swojej historii awan-
sował do klasy „A” i w swym de-
biutanckim starcie wywalczył 
siódme miejsce.
 Niestety w skutek nieprzy-
jemnych zdarzeń, Piast został 
zdegradowany do klasy „C”
Ponownie wołowicki klub za-
meldował się w rozgrywkach li-
gowych w 1987 roku. Wybrano 
nowy zarząd, którego prezesem 
został Stanisław Jagocha.
 Klub zaczął odmładzać 
drużynę. Następcy mieli po 15-
16 lat, początki nie były więc ła-
twe. Na awams trzeba było cze-
kać do roku 1999. Po dramatycz-
nym ostatnim meczu, Piast wy-
eliminował rezerwę III-ligowego 
Świtu Krzeszowice.”
 Z rezerwami Piasta 
(pierwsza drużyna występuje w 
V lidze), spotykaliśmy się dotąd 3 
krotnie. Dwa razy wygrywali nasi 
zawodnicy, a raz padł remis. W 
bramkach: 9:3 dla Pychowian-

ki. Do ciekawostek należy, że w 
pierwszym meczu, rozegranym 
między tymi drużynami (3:2 dla 
naszych zawodników), gola zdo-
był prezes Łukasz Górecki oraz 
Marcin Wojas.
 Serdecznie zapraszamy 
Kibiców, wspierajcie nas w tym 
ważnym meczu. Sprawmy, by 
dziesięciolecie, przyniosło nam 
radość z awansu!!!

A.S.
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Restauracja–Pizzeria, ul. Skalica 23 A, Kraków–Pychowice
tel. (12) 376 67 92 otwarte codziennie 13.00 – 22.00

J&J Sport Center Kraków, ul. Winnicka 40, 30-394 Kraków -Skotniki

Pychowianka Kraków - Grzegórzecki Kraków 7:1 (3:0)

bel), M.Pałach (75 min J.Lorek), 
P.Mrozek, Ł.Balicki, K.Piórkow-
ski, G.Jeleń (69 min J.Pałach).

Widzów: 60

 Po zeszłotygodniowej po-
rażce z Rybitwami, zawodni-
cy Pychowianki z podrażnioną 
ambicją podeszli do spotkania 
z Grzegórzeckim. Rywal wciąż 
walczący o awans, mobilizował 
do ciężkiej walki. Spotkanie to-
czone w zimnej aurze, mogło się 
podobać. Mogłoby jeszcze bar-
dziej, gdyby do niezłej gry z obu 
stron dostroili się sędziowie... ale 
po kolei... Pychowianka za spra-
wą Balickiego zaatakowała już 
w 2 minucie, kontrę gości chwi-

Bramki:
1:0 K.Piórkowski 16 min
2:0 G.Jeleń 41 min
3:0 G.Jeleń 45 min
4:0 W.Olko 62 min
5:0 Ł.Balicki 67 min
5:1 71 min
6:1 K.Dubel 74 min
7:1 Ł.Balicki 89 min

Żółte kartki:
K.Piórkowski 19 min
G.Jeleń 34 min
K.Dubel 82 min
Ł.Balicki 90 min

Pychowianka: P.Fabryczew-
ski, W.Ferdek, K.Kuzyk, S.Suk-
ta, T.Piórkowski (46 min W.Ol-
ko), R.Tomasiak (59 min K.Du-
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lę później przerwał T.Piórkowski. 
Dobre tempo spotkania, „akcja 
za akcję”, zwiastowały ciekawe 
widowisko. Niestety, dziwne de-

cyzje trójki sędziowskiej popsuły 
zawody. Kontrowersyjne, dziwne 
decyzje wprowadzały wielką ner-
wowość na boisku. Pychowian-
ka przeważała w posiadaniu pił-
ki, jednak więcej sytuacji bram-
kowych stwarzali rywale. Aż do 
15 minuty. Wtedy Jeleń zagrał do 
K.Piórkowskiego, ten wyszedł na 
czystą pozycję i został sfaulowa-
ny, jednak gwizdek sędziny mil-
czał. Za moment, Sukta idealnie 
obsłużył K.Piórkowskiego, któ-
ry strzałem w długi róg pokonał 
bramkarza. Prowadzenie uskrzy-
dliło gospodarzy, którzy z inwen-
cją natarli na przeciwnika. W 22 

minucie, brutalnie sfaulowany zo-
stał Balicki, sędzina wpierw uka-
rała faulującego kartką, po czym 
nakazała grać od... autu. 25 i 

27 minu-
ta, to pró-
by strzału 
„ R o b b e -
na”, jed-
nak bram-
karz nie 
dał się za-
skoczyć. 
W 38 mi-
nucie, je-
den z ry-
wali nie 
wytrzymał 
nerwowo 

i w nieparlamentarnych słowach 
obraził sędzinę, za co został usu-
nięty z boiska. Co ciekawe, incy-
dent dojrzał sędzia asystent, „po-
szkodowana” nie raczyła usły-
szeć... Osłabiony Grzegórzecki 
został wypunktowany w końców-
ce pierwszej części. Najpierw 
M.Pałach zagrał do Jelenia, a 
ten sprytnym strzałem pokonał 
bramkarza. W 45 minucie, wy-
chodzącego na pozycję „sam na 
sam”, sfaulował bramkarz. Rzut 
karny dla Pychowianki i czerwo-
na kartka dla golkipera! Piłkę na 
jedenastym metrze ustawił „Je-
lon” i pewnym strzałem umieścił 
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piłkę w siatce.
 3:0 do przerwy i gra w 
przewadze dwóch zawodników 
ustawiły mecz. Trener gości w 
przerwie meczu dokonał czte-
rech zmian i rywale z nowymi si-
łami próbowali napsuć krwi Py-

chowiance. Do pewnego mo-
mentu udawała im się ta sztuka 
i Fabryczewski kilkakrotnie był w 
opałach. W 55 minucie Olko wraz 
z Kuzykiem zażegnali niebezpie-
czeństwo, ten pierwszy wybił pił-
kę z pustej bramki. Pychowian-
ka odpowiedziała akcją Dubla w 
62 minucie. Nasz lewoskrzydło-
wy zagrał do Olko, który ładnym 
strzałem podwyższył na 4:0. Kibi-
ce na tę okazję odśpiewali nową 
piosenkę, sławiącą „Pycho”. Ko-

lejne trafienie było dziełem zna-
komicie dysponowanego tego 
dnia „Balego”. Łukasz pięknie 
kropnął pod poprzeczkę i bram-
karz był bez szans!!! Ambitnie 
grający Grzegórzecki zdobył gola 
na 5:1 w 71 minucie meczu. Po-

drażni-
ło to 
zawod-
n i k ó w 
z Py-
chowic. 
J a k u b 
Pałach 
zag ra ł 
do Du-
bla, ten 
poc ią -
g n ą ł 
l e w ą 
s t roną 
i strze-

lił nie do obrony... W 89 minucie 
Balicki po raz drugi trafił do siatki, 
wieńcząc w ten sposób znakomi-
ty występ. 
 Zwycięstwo dało Pycho-
wiance fotel lidera. Czy tylko na 
tydzień? - oby nie. Przed nami 
kolejne mecze, każdy tak samo 
ważny i każdy ciężki. Hasło „bij 
mistrza”, obowiązuje niezależnie 
od ligi. Każdy będzie podwójnie 
mobilizował się na Pychowiankę. 

A.S.
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Kamil Piórkowski : 30
Grzegorz Jeleń : 23
Łukasz Balicki : 9
Wojciech Solak : 8
Marek Pałach : 4
Wiktor Olko : 3
Oskar Patnaik : 1
Rafał Tomasiak : 1
Jerzy Lorek : 1
Jakub Pałach : 1
Kamil Dubel : 1

TABELA
 Nazwa     Mecze    Pkt. Z. R. P.        Bramki
1 Pychowianka Kraków 19 40 13 1 5 82 - 32
2 KS Rybitwy Kraków 19 40 12 4 3 53 - 34
3 Strażak Rączna 19 39 12 3 4 49 - 24
4 Sokół Rybna  19 35 11 2 6 44 - 40
5 Grzegórzecki Kraków 18 30 8 6 4 35 - 29
6 Błękitni Czułówek 19 26 7 5 7 53 - 44
7 Rzozovia Rzozów 18 25 7 4 7 47 - 46
8 Trzebol Wielkie Drogi 19 22 6 4 9 32 - 43
9 Strzelcy Kraków 19 22 6 4 9 39 - 47
10 Piast II Wołowice 19 21 6 3 10 32 - 47
11 Polonia Kraków 19 20 6 2 11 28 - 44
12 Sparta  19 19 5 4 10 37 - 52
13 Powiśle Ochodza 19 17 5 2 12 41 - 64
14 KS Tyniec  19 16 4 4 11 25 - 51

Tabela i lista strzelców

Strzelcy Pychowianki
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PRALNIA I MAGIEL
J.L. OCHOJNA

*PRANIE   *PRASOWANIE
        TANIO, SZYBKO, SOLIDNIE

PYCHOWICE, ul. JEMIOŁOWA 5 tel. kom. 0 509 182 427
Dla Was pierzemy bardzo tanio......dla „Pychowianki” za darmo !!!!
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TAXI
8 - OSOBOWE

Kraków – Kraj – Zagranica

Ceny umowne

Jerzy Piórkowski

tel. 502 370 419


