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TABELAZalane boiska, 
wielkie straty..
Ulewne deszcze spowodowały nie tyl-
ko odwołanie kolejki...
Wiele boisk zostalo zalanych a mura-
wa jeszcze długo nie będzie się nada-
wała do gry.
Katastrofa spotkałą zespół Karpat Sie-
praw - tam boisko i budynek klubowy 
zostały zatopione...
Tragicznie wygląda boisko naszego 
sąsiada Płomienia Kostrze. Woda się-
gała wczoraj aż do połowy bramek....
Zalane zostały szatnie klubowe.
Nie lepiej było na obiekcie Skawinki...
Decyzja MZPN-u o przesunięciu kolej-
ki była jedyną słuszną...
Na szczęście boiskow Pychowicach 
jak narazie pozostaje nienaruszone, 
co dzis zostało zbadane...
W związku z silnymi, ciągłymi opada-
mi deszczu oraz zalaniem boisk pił-
karskich,

Wydział Gier Małopolskiego Związku 
Piłki Nożnej, odwołuje
wszystkie zawody o mistrzostwo IV 
Ligi, V LIGI grupy Krakowsko - Wa-
dowickiej, Małopolskiej Ligi Juniorów 
Starszych i Młodszych, Klas „KO”, „A”, 
„B” i „C” seniorów, I i II ligi juniorów i 
starszych i młodszych, Małopolskiej 
Ligi Trampkarzy Starszych i Młod-
szych oraz pozostałe ligi trampkarzy 
z terminu 07-09.09 2007 r. (wszystkie 
grupy prowadzone przez WG MZPN 
w Krakowie).
W tym terminie Pychowianka miała ro-
zegrać mecz o mistrzostwo C-klasy z 
liderem grupy, Bratniakiem. Mecz zo-
stał przełożony, a nowy termin zosta-
nie umieszczony na stronie interneto-
wej zaraz po ogłoszeniu.

 Nazwa          Mecze   Punkty Z. R. P.      Bramki

1 Bratniak Kraków  2 6 2 0 0 20-4
2 Pychowianka   2 6 2 0 0 5-2
3 PKS Porta Kraków  2 3 1 0 1 5-4
4 Polonia Kraków  2 3 1 0 1 4-3
5 Grom Kraków   1 3 1 0 0 1-0
6 Bronowicki Kraków  2 3 1 0 1 6-9
7 Powiśle Ochodza  1 0 0 0 1 1-3
8 Salwa Kraków   2 0 0 0 2 4-8
9 Gajowianka II Gaj  2 0 0 0 2 2-15

Pychowianka - Porta 2:1 (1:1)

Złe miłego 
początki
0:1 20 min
1:1 M.Pałach 40 min
2:1 Mrozek 62 min

Pychowianka: Wojnar - 
M.Górecki, Borkowski, 
Ł.Górecki, Kawalec (47 min 
Góral) - Sukta, M.Pałach (74 
min. J.Pałach), T.Piórkowski, 
K.Marek - Wojas, Mrozek (84 
min Koszyk)

Żółte kartki: Borkowski, T.Piórkowski
Widzów: ok. 60

Złe miłego początki......Niezbyt udanie 
dla Pychowianki zaczęło się to spot-
kanie. Już przed meczem ze składu 

na skutek kontuzji wykluczony został 
Jerzy Piórkowski.
Od pierwszych minut Porta pokazała, 
że będzie bardzo wymagającym rywa-
lem. Po sukcesie w Gaju, zawodnicy 
Pychowianki, chyba nieco pochopnie 
wyciągnęli wnioski, że w C-klasie bę-
dzie lekko, łatwo i przyjemnie...
Już w 5 minucie goście wykonuywli 
rzut wolny na bramkę Jarosława 
Wojnara w rewanżu Krzysztof Marek 
próbował szcześcia w polu karnym ry-
wali, zaś dwie minuty później Sławo-
mir Kawalec bardzo dobrze obsłużył 
Marcina Wojasa, ten strzelał z ostrego 
kąta, jednak golkiper Porty nie dał się 
zaskoczyć.
Następne minut, to przewaga Porty. 
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Groźnie było w 8 -mej minucie, po tej 
akcji nastąpiłą kontra Pychowianki, po 
której Wojas nie sięgnął piłki głową.
W 10 minucie Wojnar nie dał sie oszu-
kać napastnikowi Porty. Za chwilę po 
faulu Borkowskiego, goście trafili piłką 
w mur obrońców. Po kwadransie gry 
z dystansu uderzał Sławomir Sukta, 
minutę później Wojnar wygrywając 
pojedynek :”sam na sam” uchronił Py-
chowiankę przed stratą gola.
Strzałem z dystansu odpowiedział 
Marek Pałach,lecz po chwili było już 
0:1. W 20 minucie, po zamieszaniu 
na polu karnym Pychowianki, Wojnar 
wyjmował piłkę z siatki.. Gol był efek-
tem przewagi przyjezdnych, którzy w 
tym fragmencie spotkania panowali na 
boisku. Po kilku minutach mogło być 
jeszcze gorzej, lecz golkiper Pycho-
wianki był na posterunku. W rewanżu 
Sukta próbował trafić z dystansu. W 
38 minucie szczęście było znów po 
stronie „Pycho”, po potwornym zamie-
szaniu na własnym polu karnym, piłka 
nie znalazła drogi do bramki.
Sygnał do ataku dał gospodarzom Łu-
kasz Górecki. Kolejno w 38 i 39 minu-
cie strzelał na bramkę Porty.
Wyrównanie padło w 40 minucie. De-

biutujący w Pychowiance Marek Pa-
łach wykorzystał złe ustawienie bram-
karza Porty i pewnym strzałem z boku 
pola karnego umieścił piłkę w siatce..
Jeszcze przed przerwą faulowany był 
Tomasz Piórkowski, lecz jego uderze-
nie z rzutu wolnego było zbyt słabe.
W 44 minucie, ponownie Wojnar ura-
tował Pychowiankę i będąc sam na 
przeciw napastnika Porty wyszedł 
obronną ręką.
Po przerwie zaatakowala Porta. W 49 
minucie powstało ogromne zamiesza-
nie w polu karnym Pychowianki. Woj-
nar broniąc kilka strzałów z najbliższej 
odległości wyrósł na bohatera spotka-
nia.Kolejne minuty przyniosły wyrów-
naną grę, coraz częściej do głosu do-
chodzili gospodarze.
Szczęście uśmiechnęło się wkrótce. 
W 62 minucie Marcin Wojas dograł 
piłkę w pole karne do Piotra Mrozka 
i najniższy na boisku zawodnik głową 
ulokował piłkę w siatce. „Kapitanowie 
dwaj”, pokazali, że dobrze rozumieja 
się na boisku....
Po tej bramce gra zaostrzyła się. Za-
wodnicy Porty momentami urządzali 
polowanie na kości rywali, arbiter zaś 
kartonikami karał jedynie zawodników 

Pychowianki....W 68 minucie boleśnie 
kopnięty został kolejny debiutant - Łu-
kasz Góral. W kolejnych minutach, 
oglądaliśmy taką Pychowianke jak w 
meczu z Gajowianką II. Akcja za akcją 
sunęła na bramkę Porty. W 70 min ko-
ronkowo zagrali Sukta - Wojas - Góral 
- efektem był rzut rożny. Później Mro-
zek obsłuzył Wojasa, jednak obrońcy 
zablokowali tę akcję. W 81 minucie 
Wojas pięknie zagrał na wolne pole 
do Jakuba Pałacha, który wszedł na 
boisko za swojego brata Marka, ten 
po kilkunastometrowym rajdzie strze-
lił minimalnie nad poprzeczką. Koń-
cówka spotkania, to popis Krzysztofa 
Marka, który przeprowadził kilka akcji 
lewą stroną, dośrodkowując do swych 
partnerów.
W 89 minucie Sukta ładnym zwodem 
wszedł w pole karne. W 90 minucie 

Porta przeprowadziła ostatią akcję w 
tym spotkaniu, jednak obrońcy „Py-
cho” zastopowali rywali.
Zwycięstwo odniesione w bólach cie-
szy.....Drużyna pokazała charakter po-
konując wymagającego rywala, jakim 
była Porta. W Pychowiance zadebiu-
tował również Maciej Koszyk. Posta-
wa tego młodego zawodnika napawa 
optymizmem...

Po meczu zapytaliśmy Łukasza Góre-
ckiego o jego ocenę spotkania:

Jak oceniasz dzisiejsze spot-
kanie?
Mecz wygrany, ale to Porta miał więcej 
sytuacji do zdobycia bramek. Pycho-
winka dzisiejsze 3 punkty zawdzięcza 
bramkarzowi, który kilkakrotnie bronił 
w sytuacjach „sam na sam”. Gra ze-

TAXI
6-CIO OSOBOWE

Kraków – Kraj – Zagranica

Ceny umowne

Jerzy Piórkowski

tel. 502 370 419
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społu z meczu na mecz jest coraz lepsza, ale nadal trafniejszym stwierdzeniem 
było by, że gramy byle by do przodu, niż, że rozgrywamy piłkę.

Co powiesz o nowych nabytkach Pychowianki ?
Góral Łukasz - zawodnik szybki i zdecydowany, myślę, że w niedługim czasie 
stanie się pewnym punktem defensywy
Pałach Marek - jest to obecnie jeden z najlepszych, jeżeli nie najlepszy gracz 
Pycho. Dzisiaj nie pokazał wszystkich swoich atutów, do których mi. należą 
atomowe uderzenia z rzutów wolnych.
Koszyk Maciej - młody zawodnik, który jeszcze wiele udowodni. Bardzo dobry 
przegląd gry i wychodzenie na pozycję.

Czy aby zawodnicy Pychowianki nie za szybko uwierzyli, że przej-
dą przez rozgrywki bez większego problemu?. Dziś Porta zasko-
czyła swą boiskową postawą, momentami dyktując warunki ?
Rzeczywiście problemem w naszej drużynie jest brak właściwej koncentracji i 
pokory przed meczami, ale na pewno każdy z zawodników ma świadomość, że 
aby awansować będziemy musieli się mocno napracować.

Tydzień temu na środku pomocy, dziś w obronie... nie przeszka-
dza Ci taka rotacja pozycji ?
W swojej krótkiej amatorskiej karierze miałem okazję zagrać chyba na wszyst-
kich możliwych wariantach w obronie i pomocy. Najlepiej czuję się na prawej 
obronie, lub pomocy. Jeżeli sytuacja tego wymaga jestem w stanie zagrać na 
każdej pozycji, jak tylko potrafię najlepiej i nie przeszkadza mi to w zupełności.

Tel: +48 12 256 99 80
+48 12 256 99 82
+48 12 276 73 56

Fax: +48 12 256 99 81
Kom: 0 602 651 335

HURTOWNIA DROBIU MIĘSA I WĘDLIN
Skawina ul. Lipowa 4

Zapraszamy:
Pn – So 6:00 – 15:00

Zamówienia przyjmujemy przez 24h na dobę
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