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Po raz pierwszy 
w 2008 roku

Słowo wstępne
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Miło nam powitać drodzy Kibice po 
raz pierwszy w 2008 roku.

Witamy jaki lider C-klasowej tabeli. ta 
pozycja zobowiązuje. Rundę jesien-
ną Pychowianka zakończyła zwycię-
stwem z najgroźniejszym rywalem 
- Bratniakiem Kraków na jego terenie. 
Opis tego meczu w gazetce.
Wiosną Pychowianka powinna być 
jeszcze mocniejsza. Wprawdzie po-
żegnaliśmy Wiesława Widłaka, któ-
ry będzie teraz reprezentował barwy 
Rajska, lecz wzmocnienia są napraw-
dę okazałe.
Po powrocie z Anglii treningi podjął po-
pularny “Koks” - Michał Szczypczyk. O 
jego boiskowych walorach, nie trzeba 
chyba nikogo przekonywać.
Po kilku przymiarkach dołączył do nas 
Piotr Fitt, popularny “Pietia”. Ostoja 
Płomienia Kostrze, po kilkunastu la-
tach gry u naszych sąsiadów, zawitał 
na ul.Tyniecką.
Rywalem Jarosława Wojnara w bram-
ce będzie Kamil Rudnik, onegdaj 
gracz Bronowianki i Mydlniczanki.
Kolejni nowi gracze to : Tomasz Ko-
walik, trenujący z ‘Pycho” już od dłu-
zszego czasu, utalentowany zawodnik 
młodego pokolenia, oraz Jacek Miler,  
Łukasz Hayn, Tomasz Błyk, Krzysztof 
Wojnarowski, których sylwetki nieba-
wem przybliżymy.
Rok 2008 - przyniesie jubileusz 5-le-

cia Pychowianki i mamy nadzieję, iż 
uświetnimy go awansem Pychowianki 
do B-klasy.
Czynione są starania o organizację 
jubileuszowego festynu z tej okazji. 
Swą pomoc obiecał Urząd  Miasta 
Krakowa. Planowany termin to połowa 
czerwca.
O przygotowaniach do rundy wiosen-
nej w innym miejscu gazetki opowie 
kapitan zespołu Piotr Mrozek.
Z okazji jubileuszu ukaże się monogra-
fia klubu - zawierająca kompendium 
wiedzy z 5-lecia działalności - wyniki, 
strzelców bramek, składy w meczach, 
ciekawostki, statystyki, anegdoty.
Można będzie nabyć także okolicz-
nościowe szaliki.
O wszystkich tych wydarzeniach, in-
formować będziemy na bieżąco.



Terminarz rundy wiosennej
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10 kolejka
Polonia Kraków  Grom Kraków  - 06.04.2008  g.11.00
Bronowicki Kraków  Bratniak Kraków  - 06.04.2008  g.16.00
Pychowianka    Gajowianka II Gaj  - 06.04.2008  g.16.00
PKS Porta Kraków  Salwa Kraków   - 06.04.2008  g.16.00

Pauzuje: Powiśle Ochodza

11 kolejka
Bronowicki Kraków  Powiśle Ochodza  - 12.04.2008  g.16.00
Bratniak Kraków  Gajowianka II Gaj  - 12.04.2008  g.17.00
Salwa Kraków   Polonia Kraków  - 13.04.2008  g.17.00
PKS Porta Kraków  Pychowianka Kraków  - 13.04.2008  g.17.00

Pauzuje: Grom Kraków

12 kolejka
Bronowicki Kraków  Grom Kraków   - 19.04.2008  g.16.00
Gajowianka II Gaj  Powiśle Ochodza  - 20.04.2008  g.14.00
Polonia Kraków  PKS Porta Kraków  - 20.04.2008  g.14.00
Pychowianka    Bratniak Kraków  - 20.04.2008  g.17.00

Pauzuje: Salwa Kraków

13 kolejka
Bronowicki Kraków  Salwa Kraków   - 26.04.2008  g.16.00
Grom Kraków   Gajowianka II Gaj  - 27.04.2008  g.11.00
Polonia Kraków  Pychowianka Kraków  - 27.04.2008  g.14.00
Powiśle Ochodza  Bratniak Kraków  - 27.04.2008  g.17.00

Pauzuje: PKS Porta Kraków

14 kolejka
Bronowicki Kraków  PKS Porta Kraków  - 03.05.2008  g.16.00
Bratniak Kraków  Grom Kraków   - 03.05.2008  g.17.00
Gajowianka II Gaj  Salwa Kraków   - 04.05.2008  g.11.00
Pychowianka    Powiśle Ochodza  - 04.05.2008  g.17.30

Pauzuje: Polonia Kraków
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15 kolejka
Bronowicki Kraków  Polonia Kraków  - 10.05.2008  g.16.00
Grom Kraków   Powiśle Ochodza  - 11.05.2008  g.17.00
Salwa Kraków   Bratniak Kraków  - 11.05.2008  g.17.30
PKS Porta Kraków  Gajowianka II Gaj  - 11.05.2008  g.17.30

Pauzuje: Pychowianka Kraków

16 kolejka
Bratniak Kraków  PKS Porta Kraków  - 17.05.2008  g.17.00
Gajowianka II Gaj  Polonia Kraków  - 18.05.2008  g.14.00
Powiśle Ochodza  Salwa Kraków   - 18.05.2008  g.14.30
Pychowianka   Grom Kraków   - 18.05.2008  g.17.30

Pauzuje: Bronowicki Kraków

17 kolejka
Polonia Kraków  Bratniak Kraków  - 25.05.2008  g.17.30
Salwa Kraków   Grom Kraków   - 25.05.2008  g.17.30
Bronowicki Kraków  Pychowianka Kraków  - 25.05.2008  g.17.30
PKS Porta Kraków  Powiśle Ochodza  - 25.05.2008  g.17.30

Pauzuje: Gajowianka II Gaj

18 kolejka
Bronowicki Kraków  Gajowianka II Gaj  - 01.06.2008  g.17.30
Grom Kraków   PKS Porta Kraków  - 01.06.2008  g.17.30
Powiśle Ochodza  Polonia Kraków  - 01.06.2008  g.17.30
Pychowianka   Salwa Kraków   - 01.06.2008  g.17.30

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 !!!!
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Bratniak - Pychowianka 2:3 (0:2)

Trzy punkty w 
meczu na szczycie
0:1 Patnaik 10 min
0:2 T.Piórkowski 22 min
1:2 58 min
1:3 Musiał 69 min
2:3 79 min (karny)

Pychowianka: Wojnar - M.Górecki, 
Ł.Górecki, Borkowski, J.Piórkowski ( 
67 min Musiał) - Sukta, Zegarmistrz 
( 58 min K.Marek), T.Piórkowski, Pat-
naik - Wojas ( 80 min Pałach) - Mro-
zek (87 min Siarkowski)

Żółte kartki: Borkowski

W meczu na szczycie C-klasy Pycho-
wianka pokonała liderujący Bratniak 
Kraków.

Złe miłego początki

Bratniak rozpoczął mecz z nie lada 
problemem. Tuż przed pierwszym 
gwizdkiem arbitra kadra lidera była 
nader szczupła, lecz koniec końców 
udało się uzbierać pełny skład i ławkę 
rezerwowych...
Pychowianka również przystąpiła do 
spotkania bardzo osłabiona. Brak Mar-
ka Pałacha, Sebastiana Muchy oraz 
Łukasza Górala napawał troską. Lider 
przystąpił do spotkania z animuszem 
i natarł na bramkę gości. Jednak ak-
cje trafiały na pewnie spisującego się 

w destrukcji Wojciecha Borkowskiego 
i mocno trzymającego się na nogach 
Jerzego Piórkowskiego.

Akcja - reakcja.

Na początkowy szturm Bratniaka Py-
chowianka szybko znalazła receptę. 
Wpierw zrewanżowała sie uderzeniem 
Marcina Wojasa, zaś chwilę później 
tenże zawodnik zagrał z rzutu rożne-
go na głowę Oskara Patniaika i „Ab-
dul” zmusił bramkarza do wyjęcia piłki 
z siatki 0:1 i powiało optymizmem.

Mecz nabrał rumieńców

Bratniak koniecznie chciał wyrównać, 
zawodnicy gospodarzy konstruowa-
li raz po raz akcję, pewna dotąd de-
fensywa gości kilka razy się pogubiła. 
Po jednej z akcji i rzucie wolnym dla 
Bratniaka, Jacek Zegarmistrz głową 
wyekspediował piłkę na rzut rożny. Za 
chwile faulem ratował sytuację Pat-
naik, znów wolny i piłka trafia w mur 
obrońców... W 21 minucie po kontrze 
Pychowianki w znakomitej sytuacji 
znalazł się Piotr Mrozek, lecz będąc 
sam na sam z bramkarzem chybił....

Do dwóch razy sztuka....

Co nie udało się kapitanowi „Pycho” 
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powiodło się Tomaszowi Piórkowskie-
mu. W 22 minucie, otrzymał on prosto-
padłe podanie po akcji Wojas-Mrozek 
i z lewej nogi spokojnie uderzył obok 
bezradnego golkipera... 0:2 i konster-
nacja faworytów....Do końca pierw-
szej odsłony lekką przewagę posiadał 
Bratniak, lecz niewiele z niej wynikało. 
Walczący o każdy centymetr boiska 
„biało-niebiescy” nie pozwalali gospo-
darzom na zbyt wiele... Za to dwu-
krotnie zaatakowali. Najpierw Mrozek 
przewrócił się na śliskiej murawie w 
polu karnym, chwilę później Slawomir 
Sukta próbował uderzać.....wślizgiem.

45 minut do szczęścia...

Druga część zaczęła się od ataków 
Pychowianki, przyniosło to dwa rzu-
ty rożne. Następnie akcję zainicjował 
wszechobecny Łukasz Gorecki i po 
jego podaniu strzelał Sukta. Kolejną 
szansę Pychowianka miała po tym, 
jak egzekwowała rzut wolny pośredni 
z odległości 10 metrów podyktowany 
za... przeklinanie na boisku. jednak 
tak dogodnej sytuacji, podopieczni 
trenera Jarosza nie potrafili wykorzy-
stać... Chwilę później z wolnego z ok. 
25 metrów kropnął Sukta.

Przysłowie o niewykorzystanych sytu-
acjach.....

Sprawdziło się i tym razem. W 58 mi-
nucie z bliskiej odległości zawodnik 
Bratniaka uderzył celnie, zdobywa-
jąc kontaktową bramkę. Nerwowość 
wśród zgromadzonych fanów Pycho-
wianki była wielka. Pomni B-klasowych 
wyników ze Zrywem drżeli o końcowy 
wynik. Jednakże wielkim wyczuciem 

popisał się trener Piotr Jarosz, de-
sygnując na boisko Pawła Musiała. 
Rezerwowy Pychowianki, popisał 
się strzeleckim nosem w 69 minucie. 
Wtedy to był tam, gdzie być powinien i 
z 14 metrów umieścił futbolówkę obok 
bezradnie interweniującego golkipera.

21 minut do szczęścia...

Pychowianka zastosowała złotą mak-
symę, że najlepszą obroną...jest atak. 
Po rogu Wojasa głową szczęścia pró-
bował Mrozek. Lewą stroną raz po raz 
przedzierał się Krzysztof Marek.

Sędzia jak saper myli się tylko raz

I znakomicie prowadzącemu zawody 
arbitrowi tez się zdarzyło....74 minu-
ta przyniosła Bratniakowi kontakto-
wą bramkę z rzutu karnego. Tyle, że 
zagranie ręką za które podyktowana 
została „jedenastka” nastąpiło przed 
linia pola karnego...Cóż, arbiter mógł 
nie widzieć, zawodnicy Bratniaka po 
meczu przyznali, że karnego być nie 
powinno... Na szczęście sytuacja ta, 
nie wypaczyła wyniku spotkania. Do 
końca meczu przeważali goście, akcje 
inicjował Sukta, strzelał Mrozek, lecz 
wynik nie uległ zmianie...

Wielka radość...

Gromkie brawa, chóralne śpiewy na 
boisku w Mydlnikach... „ta ostatnia 
niedziela” rundy jesiennej należała 
do Pychowianki, co słyszeli mieszka-
jący w znacznej odległości od boiska 
mieszkańcy okolicznych domostw. 
Zwycięstwo po meczu pełnym walki w 
którym nikt nie odstawiał nogi. Mecz 
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Kraków – Kraj – Zagranica

Ceny umowne

Jerzy Piórkowski

tel. 502 370 419

�

walki, przez całe 90 minut. Mecz 
dwóch równorzędnych rywali z których 
Pychowianka w tym dniu była lepsza. 
Bratniakowi dziękujemy za sportowa 
postawę, gratulujemy dotychczaso-
wych wyników. Widać, że to drużyna 
dobrze poukładana, waleczna. Suk-
ces z tak dobrym rywalem cieszy po-
dwójnie....

Tak grali:

Jarosław Wojnar:Pewny, skuteczny, 
bez szans przy obu golach
Mariusz Górecki :Udany występ, wal-
czył zacięcie i z determinacją
Wojciech Borkowski : Obrzydził na-
pastnikom Bratniaka życie bardzo 
skutecznie
Jerzy Piórkowski :Chyba najlepszy 
mecz w dotychczasowej karierze
Łukasz Górecki : Obok Marcina Woja-
sa najlepszy w zespole. Był wszędzie, 
bronił, atakował, dużo widział, poda-
wał, strzelał...
Sławomir Sukta : Jak zwykle dobrze, 
co można pisać o zawodniku, który 
zawsze wyróżnia się na boisku ????
Jacek Zegarmistrz : grząskie, śliskie 

boisko, mogło sprawić mu sporo prob-
lemów, jednak ‘Zegar” radził sobie 
znakomicie
Tomasz Piórkowski:Bramka i dobry 
występ. Do tej chwili trwają spory, kto 
w niedzielę był lepszy - ojciec czy syn 
???
Oskar Patniak :Zrozumiał chyba, że 
najprostsze zagrania są najskutecz-
niejsze...Dobra gra okraszona golem
Marcin Wojas :Miło było patrzeć na 
jego grę. Harował na całej długości i 
szerokości boiska, asysta przy golu...
Skuteczny również w defensywie.
Piotr Mrozek :Wraz z Wojasem wypra-
cował drugiego gola. Obrońcy Bratnia-
ka mieli z nim mnóstwo problemów. 
Zabrakło ciut szczęścia...
Krzysztof Marek: Zaczął z ławki, wniósł 
sporo ożywienia do drużyny....
Paweł Musiał :”joker” w talii trenera....
Gol i aktywna postawa na boisku. Na-
groda za sumienną pracę. Pomimo, 
że rzadko gra od początku, walczy 
o miejsce w składzie. Ten gol w tak 
ważnym spotkaniu należał mu się bar-
dzo....
Jakub Pałach:Swymi rajdami wymę-
czył defensorów Bratniaka....
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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
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1. Borkowski Wojciech - O
2. Góral Łukasz - O
3. Górecki Łukasz - O
4. Górecki Mariusz - O
5. Kawalec Sławomir - O
6. Koszyk Maciej - P
7. Marek Krzysztof - P
8. Mrozek Piotr - N
9. Mucha Sebastian -P
10. Musiał Paweł - O
11. Pajdzik Dariusz - O
12. Pałach Jakub - N
13. Pałach Marek - P
14. Patnaik Oskar - P
15. Pasierb Bartosz - O
16. Piórkowski Jerzy - O
17. Piórkowski Tomasz - P
18. Siarkowski Andrzej - PR
19. Sukta Sławomir -P
20. Wojas Marcin - N

21. Wojnar Jarosław -B
22. Wojtaś Bartosz -P
23. Zegarmistrz Jacek -P
24. Wojnarowski Krzysztof - P
25. Kowalik Tomasz - P
26. Szczypczyk Michał -O
27. Fitt Piotr - O
28. Kamil Rudnik -B
29. Miler Jacek - P
30. Hayn Łukasz - P
31. Błyk Tomasz - P

Trener: Piotr Jarosz
II Trener: Wacław Jasieniak
Kieronik: Zbigniew Mastek

(B - bramkarz, O - obrońca, P 
- pomocnik, N - napastnik, PR 
- prezes)

Kadra Pychowianki - Wiosna 2008


