
www.pychowianka.comnr 6/2006 październik

STOWARZYSZENIE KLUBU SPORTOWEGO

1

Brakuje szczęścia
Dwie kolejne porażki zafundowali nam 
nasi ulubieńcy. Mecz ze Strzelcami jak 
i z Podgórzem wyglądały podobnie. 
Fatalna pierwsza część gry i rewela-
cyjna druga. Jednak w obu przypad-
kach zabrakło czasu i szczęścia by 
uszczknąć choćby punkt. Miejmy na-
dzieję, że może dziś los się odwróci i 
ten ostatni mecz na własnym boisku w 
rundzie jesiennej poprawi nam humo-
ry. Pragniemy powitać dwóch nowych 
zawodników w barwach Pychowian-
ki są to Maciej Koszyk oraz Mateusz 
Radwański (bramkarz) obaj urodzeni 
w 1988 roku. Być może któryś z nich 
zadebiutuje dziś w barwach Pycho-
wianki. Niestety....prócz punktów nasz 
Klub stracił na dłuższy czas jedne-
go z najlepszych graczy - Mirosława 
Poniedziałka. Kontuzja którą odniósł 
podczas meczu z Podgórzem elimi-
nuje go z gry do końca roku. Mirku, 
dziękujemy za grę, ambicję, za to, że 
nie raz, nie w pełni zdrowy wybiegałeś 
na boisko, by pomóc drużynie. Mamy 
nadzieję, że na wiosnę dołączysz do 
kolegów z boiska.A najlepszym „pre-
zentem” dla Ciebie niech będzie dzi-
siejsze zwycięstwo nad Rzozovią. Na 
liście kontuzjowanych przebywa nadal 

Bartek Pasierb,który od feralnego me-
czu z Trzebolem zmaga się z urazem 
nogi. Jeżeli na wiosnę powróci do gry, 
będzie to zapewne duże wzmocnienie 
dla zespołu. Miło nam poinformować, 
że do gro-
na wspie-
r a j ącego 
nasz Klub, 
d o ł ą c z y -
ła firma 
„DOMEB” 
- Skład 
Budowla-
ny miesz-
czący się 
w Kostrzu przy ul.Tynieckiej.Zachęca-
my również inne osoby czy podmioty 
gospodarcze do współpracy z Pycho-
wianką. Wszak nasz Klub, to wspólne 
dobro całego osiedla jak i dzielnicy. Li-
czy się każda złotówka, zwłaszcza, że 
czeka nas zimowy okres przygotowań 
do wiosennej batalii o utrzymanie się 
w B-klasie.Wynajęcie hali sportowej 
na okers przygotowawczy to wydatek 
rzędu 1500 zł... Jak co roku przygo-
tujemy Kalendarze - Cegiełki, zaś do-
chód z ich sprzedaży przeznaczony 
będzie na m.in. hale.
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SKŁAD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

„DOMEB”
Paweł Prochal, Ewa Prochal

Materiały budowlane:wapno, cement, farby
Systemy dociepleń
Artykuły metalowe

Więźby, pokrycia dachowe, tarcice
Folie i systemy rynnowe

Chemia budowlana, narzędzia
Ziemia ogrodnicza

KRAKÓW ul.Tyniecka 169 (Kostrze)
tel. (0-12) 267-53-03

Za późno...
0:1 Jemioło 10 min
0:2 Kwiecień 27 min
0:3 Borkowski 36 min (samo-
bójcza)
0:4 Koza 44 min
0:5 Jemioło 50 min
1:5 Poniedziałek 58 min
2:5 Patnaik 87 min
3:5 Zegarmistrz 89 min

Pychowianka: Widałak -Ł.Górecki 
( 69 min Dziura ), Wojas, Borkowski, 
Piórkowski (46 min M.Górecki ) - Mro-
zek, Laurisz ( 72 min Patnaik ), Łyś ( 
46 min Zegarmistrz ), K.Marek - Ko-
strz, Poniedziałek

Strzelcy/Korona: Brela - Chwaja, 
Bieszczanin, Kwiecień, Stefański ( 64 
min Jurek )- Mental, Ciastoń, Apano-
wicz, Orolewski - Jemioło ( 87 min Le-
wandowski ), Koza
Żółte kartki : Laurisz, Borkowski
Sędziowali:Mariusz Kucia oraz 
P.Żabicki i R.Pąchalski
Widzów ok 90

Dalej bez zwycięstwa w B-klasie i ko-
lejny mecz bez punktów. Mecz albo 
i dwa, bo tak można podsumować 
wyczyny Pychowianki na boisku. Po 
pierwszej fatalnej połowie w drugiej 
zobaczyliśmy zupełnie inny zespół. 
Gdyby przyznawać punkty za po-
szczególne 45 minut, Pychowianka 
byłaby zapewne wysoko w tabeli. Ale 
po kolei...
Początek spotkania należał do Strzel-

ców. Jemioło raz po raz niepokoił 
Wiesława Widłaka. Najpierw groźnie 
strzelał już w 4 minucie, zaś w 9 min. 
po jego zagraniu piłka bezkarnie prze-
szła wzdłuż lini bramkowej Widłaka, 
przy biernej postawie naszych defen-
sorów. Minutę później, stało się to co 
musiało. Kolejny raz, po rzucie rożnym 
bramkarz Pychowianki wyjmował piłkę 
z siatki. Tym razem gapiostwo obro-
ny bezlitośnie wykorzystał Jemioło . 
Chwilę potem ładnie z wolnego zagrał 
Marcin Wojas, lecz Mirosław Ponie-
działek znalazł się na pozycji spalonej. 
Kapitan Pychowianki nie popisał się 
za to w 13 minucie, kiedy to po jego 
niepewnej interwencji, Jemioło pognał 
z futbolówką na bramkę Widłaka, jed-
nak nie wykorzystał prezentu.Przewa-
gę posiadali goście, mądrze rozgry-
wali piłkę i co chwilę gorąco było na 
przedpolu Pychowianki. Z daleka ude-
rzał Orolewski, zaś gospodarze pierw-
szy strzał na bramkę Breli oddali w 25 
minucie, kiedy to po akcji Krzysztofa 
Marka strzelał Poniedziałek. 27 minu-
ta przyniosła podwyższenie wyniku na 
0:2. Wtedy to Kwiecień niczym slalo-
mowe tyczki minął trzech obrońców 
Pychowianki i umieścił piłkę w siatce. 
Miejscowi zaczęli dochodzić do głosu, 
głównie za sprawą Mariusza Laurisza, 
który próbował rozdzielać piłki jak i 
uderzać z daleszej odległości. Jednak 
gole padały tylko do jednej bramki. 30 
minuta przyniosła zamieszanie w polu 
karnym Pychowianki, wskutek czego 
Wojciech Borkowkiu trafił do własnej 

Jak co roku, tak i teraz na zakończe-
nie rundy rozegrany zostanie mecz 
- pomiędzy Pychowianką a  drużyną 
złożoną z Kibiców.
Dnia 4 listopada o godzinie 15.30 spo-
tykamy się, by wspólnie się bawić na 
boisku.

Zapisy u Kamila Piórkowskiego po 
dzisejszym spotkaniu, lub pod nume-
rem telefonu 0 501-583-735.
Szczegóły wkrótce na naszej stronie 
internetowej www.pychowianka.com

Wielki mecz! 
Pychowianka - 
Kibice
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bramki. 0:3 i sytuacja beznadziejna. 
Jeszcze Laurisz ładnie zagrał do Łu-
kasza Kostrza, lecz ten zdaniem arbi-
tra „spalił”. Wynik do przerwy ustalił w 
44 minucie Marek Koza, który strzałem 
pod poprzeczkę z około 20 metrów nie 
dał szans Widłakowi 0:4 do przerwy i 
po meczu. Trener Piotr Jarosz doko-
nał roszad w składzie wprowadzając 
Mariusza Góreckiego oraz Jacka Ze-
garmistrza do składu. Zmiany okazały 
się trafne, zwłąszcza „Zegar” wniósł 
spore ożywienie do gry. Nim to się jed-
nak stało w 50 minucie gry Jemioło po 
raz drugi wpisał się na listę strzelców. 
Widłak wybił piłkę po mocnym strzale, 
ta odbiwszy się od słupka trafiła pod 
nogi snajpera Strzelców, który nie miał 
kłopotów z skuteczną dobitką. Od tej 
pory goście spoczęli nieco na laurach. 
W 58 minucie Poniedziałęk po poda-
niu Laurisza uderzył z lini „szesnast-
ki” i piłka wpadła do siatki..1:5. Od 
tej pory miejscowi przejęli inicjatywę i 
podopieczni Artura Gawła niezbyt ra-

dzili sobie z gospodarzami. Ładnie z 
wolnego uderzył Wojas, przed szan-
sami stawali również „Wtorek” i „Eto” 
Dużym „trenerskim nosem” wykazał 
się Piotr Jarosz, desygnując do gry 
Oskara Patnaika. To po jego podaniu, 
przed szansą stanął Łukasz Kostrz. 
Wiele „wiatru” na połowie Strzelców 
robił Zegarmistrz. W obronie zaś, po-
zytywne wrażenie sprawił wprowadzo-
ny w 69 minucie na plac gry Szymon 
Dziura. W 78 minucie groźnie z piłką 
wyszli Zegarmistrz z Poniedziałkiem, 
zaś w rewanżu mocno pod poprzecz-
kę uderzył Koza.W 88 minucie z boku 
pola karnego główkował Oskar Pat-
naik i piłka trafiła do siatki. Zawodnicy 
z Pychowic poczuli „wiatr w żagle” i z 
niesamowitym impetem natarli na ry-
wala, stwarzając raz po raz sytuacjie. 
W dogodnych pozycjach znajdywali 
się :Kostrz, Zegarmistrz, Poniedzia-
łek, M.Górecki. W doliczonym czasie 
gry rozgrywający dobre spotkanie 
Zegarmistrz strzelił na 3:5, ustalając 

tym samym wynik spotkania. Ten sam 
zawodnik minutę później mógł zdobyć 
kontaktową bramkę, lecz minimalnie 
chybił.
Wynik nie uległ już zmianie.Gdyby 
Pychowianie zagrali cały meecz, tak 
jak drugie 45 minut, to wynik byłby za-
pewne zupełnie inny. Mecz przegrany 
został w sferze mentalnej. W pierw-
szej połowie, brak było woli walki. Ry-
wal niepodzielnie panował na boisku, 
grając celnymi podaniami, spokojnie 
prowadząc piłkę. Pychowianka ogra-
niczała się do wybijania futbolówki 
przed siebie. Druga część gry była zu-
pełnie inna. Walka, determinacja przy-
niosły efekt. Tylko, mecz trwa 90 minut 
o czym należy pamiętać...

Po meczu powiedzieli
Jacek Zegarmistrz - Mecz niestety w 
pierwszej połowie całkowicie pod dyk-
tando gości, zupełny brak zaangażo-
wania i woli walki. Po przerwie szybko 
stracona przypadkowa bramka po-
działała jednak na nas mobilizująco, 

czego efektem były 3 bramki. Osobi-
ście cieszę się z pierwszej bramki w B 
klasowych meczach, choć przy odro-
binie szczęscia mogłem skompleto-
wać hattricka i byśmy się cieszyli z re-
misu, co w sytuacji, gdy przegrywamy 
0-5 byłoby wyczynem wyjątkowym. Po 
nienajgorszym wystepie w dzisiejszym 
spotkaniu liczę, że trener skorzysta z 
moich usług od pierwszych minut w 
spotkaniu z Podgórzem
Oskar Patnaik - znowu za bardzo 
wszyscy chcą wygrać i zamiast mysleć 
o pograniu troche piłką cała drużyną 
napalamy się na bramkę przeciwnika, 
a potem strata, i wiadomo co dalej... 
Ale widać w niektórych momentach że 
grać tą piłką większość potrafi i trzeba 
to wykorzystywać przez dłuży okres 
niż 10 minut.” a co do gola to napisz 
że „uciekałem przed piłką bo Zegar se 
nie trafił i jak sie odwróciłem spraw-
dzić czy jestem cały, to ktoś do mnie 
podbiegł z gratulacjami i tyle, a tak se-
rio to mam nadzieje że na tej jednej 
sie nie skończy.”

ŚNIADANIA * OBIADY DOMOWE * NAPOJE * 
PIWO * LODY

PUB SKALICA

U PANI STASI
UL SKALICA 23 CODZIENNIE 10.00 – 24.00

PODGÓRZE - PYCHOWIANKA 3-2

Nie dogonili...
0:1 Różycki 9 min
0:2 Staniszewski 16 min
0:3 Wiater 33 min
1:3 Poniedziałek 47 min
2:3 Poniedziałek 68 min

Podgórze:Szydłowski- Seweryn, 
Wałowicz, Fudyma, Kaleta- Koza, Ko-
złowski, Staniszewski, Wiater ( 60 min 
Kula ) - Winnicki, Różycki.

Pychowianka:Balon - Borkowski, 
Wojas, Zegarmistrz, M.Górecki - Suk-
ta, Łyś ( 56 min Kostrz ), Laurisz (80 
min Piórkowski ), Mrozek ( 74 min 
Dziura) - Poniedziałek, K.Marek (74 
min Pałach )

Co się dzieje z tą drużyną ? Pytają naj-
wierniejsi Kibice Pychowianki. Gdyby 
mecz ograniczyć do jednej połowy, to 
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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 

Pychowianka byłaby w czubie tabeli. 
Długo trener Piotr Jarosz mobilizował 
swych podopiecznych w szatni, przed 
meczem. Wprawdzie wyszli skoncen-
trowani na boisko, lecz nie miało to 
przełożenia na boiskowe wydarzenia 
w pierwszej odsłonie. Wprawdzie w 
6 minucie to Pychowianka zaatako-
wała. Mirosław Poniedziałek wrzucił 
piłkę z prawej strony boiska, lecz nikt 
nie zamykał akcji. W rewanżu z dale-
ka uderzał pozostawiony bez opieki 
Seweryn, na szczęście niecelnie. Go-
spodarze stopniowo uzyskiwali prze-
wagę. W 9 minucie doszło do sytuacji 
po której Podgórze objęło prowadze-
nie. Najpierw jeden z graczy gospo-
darzy uderzył na bramkę Łukasza 
Balona, ten zdołał odbić piłkę, jednak 
Różycki wykorzystał gapiostwo defen-
sorów Pychowianki i z bliska umieścił 
piłkę w siatce. Miejscowi poszli za cio-
sem. Przeważali, próbowali uderzać, 
jednak na psoterunku był Balon. W 
16 minucie i On nie pomógł. Pozosta-
wiony bez opieki Staniewski lobem 
podwyższył na 2:0. Pychowianka spo-
radycznie próbowała atakować. W 29 
minucie Mariusz Laurisz przeprowa-
dził kontrę, jednak nie doszło do sfina-
lizowania akcji. Po pół godziny gry ry-
wale uderzali z wolnego jednak „Zuza” 
był na posterunku. W 33 minucie na 
rajd lewą stroną boiska zdecydował 
się Seweryn, minął trzech obrońców 
Pychowianki, wyłozył piłkę Wiaterowi, 
który z bliska pokonał golkipera. Balon 
nie miał nic do powiedzenia przy tym 
golu. Jeszcze w 40 minucie uderzał 
Poniedziałek, uczynił to jednak zbyt 
lekko i to było wszystko, na co było 
stać gości w pierwszej połowie. Sta-
nowczo za mało by myśleć o nawiąża-

niu walki. Jedynie Łukasz Balon oraz 
aktywny S ławomir Sukta nie zawiedli 
przez pierwsze 45 minut. Po przerwie 
Kibice zastanawiali się, co też trener 
Jarosz powiedział zawodnikom w szat-
ni. Gracze z Pychowic wyszli na boi-
sko jakby odmienieni. Nie mający nic 
do stracenia z animuszem natarli na 
„świątynię” Szydłowskiego. Mecz za-
czął się jakby od nowa. W 47 minucie 
Mirosław Poniedziałek otrzymał piłkę, 
na 30 metrze od brami rywala, pognał 
z nią i zostawiwszy w tyle obrońców 
pokonał golkipera Podgórza. To do-
piero początek emocji. Podopieczni 
Piotra Jarosza wyczuli szansę i atako-
wali nadal. Dwie minuty później Jacek 
Zegarmistrz głową ulokował piłkę w 
siatce.2:3 ???. Niestety nie... Sędzia 
asystent zasugerował iż piłka wcześ-
niej opuściła linię końcową boiska. Z 
perspektywy trybun wyglądało to, na 
ewidentny błąd. Napór Pychowianki 
trwał, Sukta pobiegł prawym skrzyd-
łem, wywalczył róg, po którym z da-
leka uderzał Laurisz.Rywale, tej fazie 
gry po prostu nie istnieli. W 60 minu-
cie Łukasz Kostrz prostopadłym poda-
niem ładnie wypuścił „Wtorka” lecz ten 
zablokowanz przez dwóch obrońców 
niewiele mógł zdziałać. Mecz toczył 
się nadal na połowie Podgórza. Napór 
Pychowianki przyniósł w końcu efekt. 
Mariusz Laurisz ładnie obs łużył Mi-
rosława Poniedziałka, tez zaś strze-
lił obok Szydłowskiego, uprzednio 
„oszukując” defensorów rywala.Miało 
to miejsce w 68 minucie. Gospoda-
rze pierwszy raz zaatakowali dopiro 
w 75 minucie, jednak po kornerze Ze-
garmistrz wyekspediował piłkę poza 
obręb pola karnego. Dobrze grającą 
Pychowiankę, po raz kolejny opuściło 

szczęście. Z powodu kontuzji boisko 
opuścili Mrozek i Laurisz. Jednak naj-
boleśniejszą stratą było odnowienie 
się kontuzji Mirosława Poniedziałka. 
W 80 minucie snajper „Pycho” utyka-
jąc opuścił murawę, że limit zmian był 
wykorzystany, nasi ulubieńcy kończyli 
mecz w 10-ciu. Swej szansy zaczęli 
szukać gospodarze, lecz Balon wy-
łapywał strzały Kuli, Winnickiego, jak 
i wygrał pojedynek „sam na sam” z 
Winnickim.
Pomimo walki do końca i ambitnej 
postawy, wynik nie uległ już zmianie. 
Gdyby tak mecz trwał tylko 45 minut 
to za mecze ze Zrywem, Podgórzem 
czy Strzelcami nasi ulubieńcy mieliby 
9 punktów na koncie.Niestety, mecz 
trawa 90 minut a niekiedy dłużej. Cie-
szyć może fakt, iż pierwszy raz od nie-
pamiętnych czasów Pychowianka nie 
straciłą gola, po stałym fragmencie 
gry. Marne to pocieszenie, gdy punk-
tów ciągle mało...Mamy nadzieję, iż 
praca trenera Jarosza i zawodników 
przyniesie w końcu efekty...

Po meczu powiedzieli:

Łukasz Balon – „Cięzko skomentować 
mecz z pozycji bramkarza, ponieważ 
nie jestem „rutyniarzem”. W pierw-
szej połowie cały zespół zachowywał 
się jakby pierwszy raz grał... Musze 
przyznać że druga bramka wpadła 
po moim błędzie, źle obliczyłem od-
ległość wychodząc z bramki. Druga 
połowa to pełna asekuracja pozycji, 
klasowe kontry a nawet ciekawe ataki 
pozycyjne. Ciężko powiedzieć co sę-
dzia liniowy miał na myśli nie uznając 
strzelonej bramki. W pierwszej po-
łowie kiedy biegał po naszej stronie 
widziałem dobrze jego prace, i jego 
gesty były podobne do Nawigatora 
Okrętowego. Co do Naszej gry obron-
nej na uwage zasługuje fakt że przy 
rzutach rożnych potrafimy „pokryć” 
przeciwnika nie dopuszczając do bez-
pośrednich strzałów. Przy takiej grze 
jak w drugiej odsłonie nie powinniśmy 
mieć żadnych problemów z utrzyma-
niem się w B-klasie. Martwi natomiast 
kontuzja Mirka któremu życze szyb-
kiego powrotu na boisko”
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Bartosz Pasierb(kontuzjowany za-
wodnik Pychowianki) - „Pierwsza po-
łowa meczu przebiegała pod dyktan-
do drużyny gospodarzy. Zawodnicy 
Pychowianki, niestety, mieli nie wiele 
do powiedzenia co odzwierciedlał wy-
nik 3-0. Na szczęście druga połowa 
przyniosła metamorfozę naszych za-
wodników, dzięki czemu mecz stał się 
wyrównany, a momentami przewaga 

była po stronie Pychowianki. Niestety 
znowu zabrakło szczęśia (nie uznana 
bramka Zegara i kontuzja Wtorka) ale 
mimo wszystko mecz ten wlał nadzieję 
w serca fanów drużyny z Pychowic na 
lepszą przyszłość. Godne odnotowa-
nia jest również przyłączenie się, na-
szych kibiców, do ogólnopolskiej akcji 
protestacyjnej „ULTRAPROTEST” i 
wspaniały doping w drugiej połowie.”

Tabela B-klasy
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  Pogoń II Skotniki (Kraków) 9 20 6 2 1 25-12
2.  LKS Libertów 9 19 6 1 2 25-7
3.  Rzozovia Rzozów 9 17 5 2 2 25-14
4.  Podgórze Kraków 9 17 4 5 0 19-11
5.  Płomień Kostrze (Kraków) 9 14 4 2 3 14-11
6.  Gajowianka Gaj 9 13 4 1 4 17-18
7.  Strzelcy/Korona Kraków 9 13 4 1 4 18-18
8.  KS Tyniec (Kraków) 9 12 2 6 1 12-9
9.  Trzebol Wielkie Drogi 9 9 2 3 4 13-22

10. Borkowianka Borek Szlachecki 9 8 2 2 5 8-13
11.  Zryw Facimiech 9 5 1 2 6 14-39
12. Pychowianka Kraków 9 1 0 1 8 16-32


