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TABELA

Czy B-klasa 
będzie nasza?
Ostatni mecz, ostatnie 90 minut...
Wystarczy nam „tylko” remis...”tylko i 
aż”.
Runda wiosenna nie licząc porażki z 
Bratniakiem była bardzo udana dla 
Pychowianki. Może gra nie była naj-
wspanialsza, ale za to graliśmy sku-
tecznie.
Wielkim wzmocnieniem okazali się 

Piotr  Fitt, Łukasz Góral i powracający 
do gry Michał Szczypczyk.
Po porażce z Bratniakem, wydawało 
się, iz szans na awans już ie ma. Ale 
póki piłka w grze.
Dziś trzeba wygrać, by po końcowym 
gwizdku radować się z upragnionej B-
klasy.

SZALIKI PYCHOWIANKI
Z okazji jubileuszu Pychowianki, 
wydane będą specjalne okolicz-
nościowe szaliki.
Zapisy dzisiaj !!!
Dla osób, które zapłacą już dziś, 
cena szalika 22 zlote, dla pozosta-
łych 25 zł.
UWAGA : Jako, że nie jesteśmy na 
100% pewni kosztów przygotowa-
nia matrycy, cena szalika może wa-

hać się o 2 złote !!!
Projekty do zobaczenia na www.
pychowianka.com - FORUM, dział 
KIBICE, temat “PAMIĄTKI PYCHO-
WIANKI”. Szaliki będa do odbioru 
przed meczem z Kibicami.
Historia Klubu w formie książkowej 
z ukaże się na pierwszy mecz rundy 
jesiennej. Informację o kosztach i 
zapisach na wydawnictwo podamy 
w gazetce na mecz z Kibicami

1.  Bratniak Kraków   16  39  13  0  3  87-23  
2.  Pychowianka Kraków  15  39  13  0  2  40-18  
3.  Powiśle Ochodza   15  22  7  1  7  35-37  
4.  PKS Porta Kraków   15  22  7  1  7  42-35  
5.  Salva Kraków   15  22  7  1  7  45-41  
6.  Bronowicki Kraków  15  18  6  0  9  41-42  
7.  Gajowianka II Gaj   15  17  5  2  8  37-50  
8.  Grom Kraków   15  12  4  0  11  20-67  
9.  Polonia Kraków   15  10  3  1  11  26-60  
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Bronowicki - Pychowianka 2:4 (1:2)

Bramka w 60 
sekund!
0:1 Wojas 1 min
1:1 14 min
1:2 Sukta 18 min
2:2 67 min
2:3 Szczypczyk 70 min
2:4 Sukta 80 min

Pychowianka: Wojnar - Ł.Górecki, 
Fitt, Borkowski (86 min J.Piórkowski), 
Góral - Sukta, M.Pałach, Zegarmistrz 
(85 min J.Pałach), Szczypczyk - 
T.Piórkowski ( 82min Patnaik) - Wo-
jas

Widzów: ok. 40 (w tym 20 z Pycho-
wic)

Po porażce z Bratniakiem, zwycię-
stwie w ostatniej minucie z Gromem, 
przyszedł czas na mecz z Bronowi-
ckim. Mecz - jeden z najważniejszych 
dla Pychowiankiw tym roku. Wszak 
przed nim do awansu brakowało tyl-
ko 4 punktów. Po nim brakuje „tylko” i 
„aż” jednego.
Tym razem Pychowianka zaczęła 
znakomicie. Już w pierwszej minu-
cie, Marcin Wojas przejął piłkę poza 
linią pola karnego i pięknym strzałem 
umieścił ją pod poprzeczką bramki go-
spodarzy. Radość strzelca była wiel-
ka, zaś gol ułatwił prowadzenie gry.
Przewaga Pychowianki była dość 
widoczna. W 6 minucie uderzał Wo-
jas, jednak naciskany uderzył niecel-

nie, chwilę później strzelał Tomasz 
Piórkowski. Kolejna akcja to wrzutka 
Piotra Fitta, po której strzałem głową 
starał się zaskoczyć bramkarza Jacek 
Zegarmistrz.
Gdy wydawało się, że kolejna bramka 
dla „Pycho” jest tylko kwestią czasu, 
w 14 minucie, kontra gości przynio-
sła gola, zdobytego z jednego metra 
strzałem z głowy. Jarosław Wojnar był 
bez szans.
Całe szczęście, gol ten podziałał mo-
bilizująco na Pychowiankę, że gra się 
do końca pokazał Sławomir Sukta w 
18 minucie. Wywalczył piłkę w bez-
nadziejnej sytuacji przy linii bocznej 
boiska, uderzył w kierunku bramki i 
przy pomocy golkipera Bronowickiego 
umieścił ją w siatce. Inna sprawa, że 
piłka wcześniej opuściła plac gry, jed-
nak arbiter nie gwizdnął.

Animuszu nie brakowało... Dwukrot-
nie Marek Pałach, raz z rzutu wolne-
go, a raz z linii bocznej boiska celował 
w światło bramki. Bronowicki odgryzł 
się dwoma groźnymi kontrami w 31 i 
35 minucie spotkania. Gospodarze w 
końcówce pierwszej części gry uzy-
skali lekką przewagę, jednak ostat-
nie słowo należało do podopiecznych 
Piotra Jarosza. W 41 minucie Michał 
Szczypczyk dobrze wrzucił do Toma-
sza Piórkowskiego, jednak bramkarz 
rywali ubiegł naszego napastnika.
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Druga połowa zaczęła sie od dobrej 
wrzutki Fitta, jednak nikt z naszych 
graczy nie sięgnął piłki.
W 55 minucie T.Piórkowski trafił z 
rzutu rożnego w słupek. Później ude-
rzał jeszcze Wojas, ale to Bronowicki 
częściej był przy piłce. Wyrównujący 
gol wisiał w powietrzu. W 67 minucie, 
nikt nie przeciął podania wzdłuż pola 
karnego Pychowianki i zawodnik go-
spodarzy bez problemu uderzył obok 
bezradnego Wojnara. Za chwilę mo-
gło być jeszcze gorzej, jednak „Jaro” 
wspaniale wypiąstkował piłkę.
Jednak tego dnia Pychowianka poka-
zała jak radzić sobie nawet w trudniej-
szych chwilach. 67 minuta... z rzutu 
wolnego pięknie zagrywa Wojas, a 
popularny „Koks” wspaniałym uderze-
niem z głowy po obiegnięciu obrońców 
nie pozostawia bramkarzowi rywali 
złudzeń... 2:3 !!!

W 80 minucie na listę strzelców ko-
niecznie chciał wpisać sie Łukasz 
Górecki, lecz... Jarosław Wojnar nie 
pozwolił, by Pychowiance stała się 
krzywda.
O losach meczu zadecydowała 82 mi-
nuta. Wtedy to, Sławomir Sukta, stojąc 
30 metrów od bramki, tyłem do niej, 
przyjął piłkę i wspaniałym strzałem 
umieścił ją niemal w okienku bramki 
Bronowickiego. Gol marzenie... która 
bramka była najpiękniejsza? Trudno 
orzec.
Gospodarze próbowali jeszcze ata-
kować, lecz defensywa Pychowianki 
grała pewnie.
Trzy punkty zostały zainkasowane, to 
najważniejsze.
Teraz trzeba wytrzymać próbę ner-
wów w meczu z Salvą, by móc cieszyć 
się z awansu. Wszak koniec wieńczy 
dzieło...

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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Pychowianka - Grom 1:0 (0:0)

Ostatnia minuta!
1:0 Zegarmistrz 90+3 min

Pychowianka: Rudnik - Góral, Bor-
kowski, Fitt, Patnaik - Sukta, Szczyp-
czyk, Zegarmistrz, Ł.Górecki - Wojas, 
T.Piórkowski

Widzów: ok. 100

Żółta kartka: Fitt

Po golu Jacka Zegarmistrza uzyska-
nym w doliczonym czasie gry, Pycho-
wianka odniosła zwycięstwo z przed-
ostatnią drużyną w tabeli.
Mnóstwo niewykorzystanych sytua-
cji omal nie pozbawiło Pychowiankę 
szansy na awans do B-klasy.
Na szczęście popularny ‘Zegar” na 
minutę przed końcowym gwizdkiem 
trafił do siatki.
Miał być to mecz w którym Pychowian-
ka bez trudu pokona niżej notowane-
go rywala, wszak z gromem wygrywa-
ła już po 13-1 a przedostatnie miejsce 
w tabeli naszych rywali skłaniało do 
takiej opcji.
Od początku,mecz toczył się pod dyk-
tando Pychowianki. Już w 6 minucie 
uderzał Sukta, chwilę później po serii 
rzutów rożnych gorąco było pod bram-
ką Gromu.
W 10 minucie niecelnie uderzał Jacek 
Zegarmistrz.
Jedyne zagrożenie ze strony Gromu 
- to akcja z 14 minuty, kiedy to dobrze 
prowadzący spotkanie arbiter, nie do-

strzegł zagrania ręką jednego z gra-
czy gości. Miejscowi stanęli czekając 
na gwizdek, najprzytomniej zachował 
się Borkowski wybijając piłkę na róg.
Ataki Pychowianki trwały...Swoich sił 
probowali: Wojas, T.Piórkowski, Ze-
garmistrz, z wolnego Fitt oraz Sukta, 
później znów Wojas...Bez skutku.
Grom oddał jeszcze strzał w 36 minu-
cie, w rewanżu Ł,Górecki trafił w po-
przeczkę.
Choć sytuacji było bez liku, do prze-
rwy bramki nie padły.
Wydawało się, iż zdobycie prowadze-
nia jest dla Pychowianki jedynie kwe-
stią czasu.
Po przerwie w 47 minucie głową ude-
rzał Fitt, za chwilę z dystansu Wojas, 
z okolic pola karnego Zegarmistrz 
i T.Piórkowski. W 62 minucie po 
kolejny,m rogu znowu Fitt, jednak bez 
skutku.
W 63 minucie z prawej strony znako-
mici wrzucił rozgrywający dobry mecz 
Góral, idealnie obsłużył partnera z 
ataku, bez rezultatu bramkowego....
65 minuta - uderza Sukta, 67 minuta 
znakomicie z dystansu Szczypczyk, 
71 min ponownie Sukta tym razem z 
dystansu.
Emocje sięgały zenitu a nerwy nie 
pozwalały gospodarzom na spokojną 
grę.
Napór Pycho trwał, po raz kolejny 
swych szans probowali Wojas, Sukta, 
Zegarmistrz, ambitnie o każda piłkę 
walczył Patnaik, kilkakrotnie dobrze 
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Wywiad

Maria 
Piórkowska
Gdyby zadać pytanie o najwierniej-
szych sympatyków Pychowianki, nie 
sposób nie mieć na myśli Pani Marii 
Piórkowskiej.
Sportowa rodzina Piórkowskich to 
synowie p.Mari - Jerzy oraz Wojtek, 
wnukowie: Dawid, Kamil, Tomek, 
Kuba, Daniel. Czyli Piórkowscy piłką 
stoją...
Wielkim sympatykiem piłki był nieżyją-
cy już mąż pani Marii - Adam, można 
rzec starszy przyjaciel piszącego ten 
wywiad. Niestety, nie doczekał reak-
tywacji Klubu, lecz   napewno ogląda 
nasze mecze   zasiadając na niebiań-
skiej trybunie.
Za to na ulicy Tynieckiej, można zo-
baczyć jego córkę Ewę, synową Mar-
tę oraz pozostałą rodzinę. Na czele z 
bohaterką wywiadu Panią Marią, któ-
ra nie dość , że opuściła tylko jeden 
mecz wyjazdowy Pychowianki, to czę-

stokroć dopinguje biało - niebieskich, 
mocno przeżywa każdy mecz
1) Jak jedna z najwierniejszych Kibi-
cek Pychowianki ocenia obecny se-
zon w wykonaniu drużyny ?
 
Bardzo dobrze, pomijając przegrany 
mecz z Bratniakiem. Mam nadzieję że 
ostatni mecz wygramy
2)Kto (oczywiście nie licząc Pani syna 
i wnuków ) jest najlepszym zawodni-
kiem Pychowianki ?
 
Kto jest najlepszym zawodnikiem??? 
dobre pytanie...Myślę, że jest kilku, 
którzy zasługują na to wyróżnienie. 
Chociażby Marcin Wojas, Piotr Fitt, 
Michał Szczypczyk, Jacek Zegar-
mistrz, Sławek Sukta. Wszyscy się 
starają, żeby pokazać się na boisku z 
jak najlepszej strony.
 

dogrywał do rywali.
W 90 minucie zapachniało już nie nie-
spodzianką, lecz sensacją, tylko zna-
komita interwencja Rudnika uchroniła 
Pychowianke przed stratą gola, chwilę 
wcześniej atakujący w dziesięciu go-
spodarze nadziali się na kontrę gromu, 
lecz Patniaik znakomicie wybił piłkę.
Gdy wydawało się iz Pychowianka 
straci dwa cenne punkty, los uśmiech-
nął się do wicelidera tabeli i Jacek 
Zegarmistrz ulokował piłke w siatce a 

była to 93 minuta meczu.....
Czasami bywa tak, że drużyna skaza-
na na porażkę, dzielnie stawia czoła 
faworytowi. grom pokazał iż ambicją i 
determinacją można wiele zwojować. 
W Pychowiance zabrakło zimnej krwi 
pod bramką rywala i szczęścia, bo wy-
nik mógł być naprawdę wysoki, stało 
się inaczej i Pychowianka szczęśliwie 
acz zasłużenie zdobyła komplet punk-
tów
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3)Skąd ta Pani miłość do 
piłki i Pychowianki ?
 
Najpierw w drużynie za-
czął grać najstarszy wnu-
czek Dawid no i zaczęłam 
chodzić na mecze. Potem 
dołączyli syn Jurek i kolej-
ny wnuk Tomek

4)Czy babcia bardzo de-
nerwuje się, oglądając grę 
syna i  wnuka , czy każde 
starcie na boisku powodu-
je stres i mocniejsze bicie 
serca ?
 
Pewnie, że się denerwuję, 
ponieważ każde stracie 
zawodników grozi kontuzją  
i utratą bramki
 
5)Proszę przedstawić nam 
i powiedzieć ilu Pani synów 
i wnuków kopie w piłkę i w 
jakich Klubach ?
Mam dwóch synów i pięciu wnuków 
i wszyscy kopią w piłkę. Starszy syn 
Jurek gra w lidze taksówkarzy w dru-
żynie “Barbakan” i oczywiście w Py-
chowiance. młodszy Wojtek w lidze 
oldbojów w Węgrzcach.
Starszy syn Jurka Kamil grał w Wiśle 
a obecnie gra w Garbarni. Tomek kie-
dyś w Wieczystej, teraz w Pychowian-
ce. Dawid  najpierw w Tramwaju po-
tem w Pychowiance.Synowie Wojtka 
Dawid i Kuba grają w Strzelcach.
 
6)Kto jest najlepszym piłkarzem w ro-
dzinie ?
 
Wszyscy lubią kopać w piłkę a kto jest 

moim zdaniem najlepszy ???? Wszy-
scy !!!!
7)Co sądzi Pani o Pychowiance ?, co 
jest tu fajnego a czego brakuje ???
 
Są zgraną drużyną, rozumieją się na-
wzajem, szkoda tylko, że czasami pił-
ka nie wpada do siatki...
Brakuje więcej Kibiców dopingujących 
Pychowiankę
 
 
8)Gdyby była Pani trenerem Pycho-
wianki, jak wyglądałby wyjściowy 
skład drużyny ???
 
Trenerem Pychowianki na pewno bym 
nie była. Trener Jarosz dobrze zna 
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drużynę i zawodników i zawsze wy-
stawia najlepszy skład.
 
9) Proszę ocenić mocne i słabe strony 
każdego graczy z Pani rodziny
 
Mocne strony Jurka: ambitny, zadzior-
ny, nieustępliwy, waleczny. Słabsze z 
racji wieku mniej kondycji.
Tomek - dobra technika, słabszych 
nie dostrzegam.
Kamil- mocne strony; obecnie gracz 
Garbarni, wychowanek Wisły Kraków, 

najlepszy piłkarz w rodzinie, czyni sy-
stematyczne postepy, ale jeszcze nie 
miałam okazji byc na jego meczu
 
10) Najlepszy mecz w historii Pycho-
wianki ?
 
Najlepszy był mecz z Jutrzenka. Było 
dużo kibiców, świetna oprawa i radość 
z wygranego meczu, do którego nogę 
przyłożył Dawid, strzelając piękną 
bramkę.

MECZ Z KIBICAMI !!!!
 

W SOBOTĘ 14 CZERWCA O GODZINIE 18.00, PYCHOWIANKA ZMIERZY 
SIE W TRADYCYJNYM MECZU Z KIBICAMI.
KLUB ZAPEWNIA KOSZULKI, SPODENKI I GETRY - OBUWIE WE WŁAS-
NYM ZAKRESIE
ZAPISY DZIŚ W PRZERWIE MECZU PRZY ŁAWCE REZERWOWYCH U 
ANDRZEJA SIARKOWSKIEGO LUB ZARAZ PO ZAKOŃCZONYM MECZU.
PO MECZU ODBĘDZIE SIę WSPÓLNE OGNISKO, JADŁO I NAPITEK WE 
WŁASNYM ZAKRESIE O MIEJSCU OGNISKA POINFORMUJEMY NA 
WWW.PYCHOWIANKA.COM NA 3 DNI PRZED MECZEM.
ZBIÓRKA CHĘTNYCH DO GRY 

TAXI
6-CIO OSOBOWE

Kraków – Kraj – Zagranica

Ceny umowne

Jerzy Piórkowski

tel. 502 370 419
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Wywiad

Bramkarz - Kamil 
Rudnik

Kamil Rudnik 
przybył do Py-
chowianki wios-
ną tego roku. 
Wypożyczenie 
go z Brono-
wianki nie było 
łatwe, lecz ko-
niec końców 

udało się.
Kamil stał się mocnym punktem dru-
żyny. Jak na razie na ławce zasiadł 
Jarosław Wojnar. Jaro - trapiony kon-
tuzjami, można śmiało rzec grająca 
legenda Pychowianki w samych su-
perlatywach wypowiada się o swoim 
konkurencie. Spory dylemat ma trener 
Jarosz na kogo postawić w danym 
meczu. Wszak Jaro nie raz pokazał 
na co go stać. Bronił bardzo dobrze 
w meczu z Bronowickim. O Jarku wie-
my wszystko, łącznie z tym iż wkrótce 
otrzyma zapewne Honorowe Oby-
watelstwo Pychowic. Kamil jest nam 
jeszcze mało znany, stąd kilka słów z 
nim i o nim....
 
Witaj, skąd wziąłeś się w Pychowian-
ce?, wiele osób docenia twoją grę a 
chciałoby się więcej dowiedzieć o 
Twoich związkach z futbolem ?
 
Witam,moja przygoda z piłką zaczęła 

sie na początku podstawówki,wtedy 
na wf-ach bylem postrzegany(słusznie 
zresztą:-))jako ten najsłabszy i obsa-
dzany wyłącznie “ na budzie” i z cza-
sem zaczęło mi sie to naprawdę po-
dobać i tak już zostało.Na początku 
miałem krótki epizod z Wisłą Kraków 
,potem już tylko Bronowianka,nie uda-
ne wypożyczenie do Mydlniczanki i w 
końcu przy Tynieckiej dzięki Zegarowi 
i Wojtkowi:-)
 
Jak porównujesz Pychowianklę do 
Twych poprzednich Klubów ?
 
Pycho mogę porównać tylko do Brono-
wianki gdzie grałem 9 lat.coz, “Bron-
ca” ma prawie wszystko czego można 
chcieć-bardzo dobre boisko,wspaniała 
hala,lokalizacje,ale...nijak ma sie to 
do atmosfery jaka tworzą zawodnicy 
i kibice z Pychowic:-)tutaj słowo “dru-
żyna” znaczy coś więcej niż boiskowa 
jedenastka.nie mniej jednak bardzo 
mile wspominam czas grania  w Bro-
nowiance do czasów juniora...niestety 
tylko do tego czasu.
W czerwcu kończy ci się okres wypo-
życzenia, co zamierzasz dalej ?
 
Cóż,wszystko w rekach działaczy 
Bronowianki,Jeśli sie zgodzą to 
chciałbym pozostać  w Pycho,jeśli nie 
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to chyba trzeba będzie odwiesić korki 
na kołek bo na ul. Zarzecze wracać 
nie chce
Co podoba Ci się w drużynie a co byś 
zmienił ?
 
Przede wszystkim atmosfera w klubie 
i poza nim.co bym zmienił?? nie zmie-
nia sie tego co dobre;-)
 
 
 
 Kibice Pychowianki...jacy są ???
Wyjątkowi...120 kibiców na meczu 
C-klasy,czegoś takiego nigdy nie 
widziałem,a ich doping naprawdę do-
daje skrzydeł,aż chce sie grać i sły-
szeć “do boju Pychowianka”:-)
 
Jak przyjęla Cię drużyna ???

Bardzo dobrze,początkowo obawia-
łem sie zmiany otoczenia,ale już po 
pierwszym spotkaniu wiedziałem ze 
będzie OK.Tutaj jestem postrzegany 
na równi z innymi to coś co jest ważne 
a tego nie doświadczyłem gdzie in-

dziej-szacunek

Twój konkurent w bramce - Jarek Woj-
nar, co o nim powiesz ???
Rywalizujecie o miejsce w bramce, 
czy nie wynikają z tego konflikty ?

 Jara w akcji widziałem kilka razy,toteż 
o jego możliwościach nie mogę sie 
wypowiadać.ale zapamiętałem mo-
ment kiedy pierwszy raz go widziałem 
na turnieju halowym,wtedy zaimpo-
nował mi refleksem i świetnymi obro-
nami “sam na sam”,widziałem że o 
miejsce w pierwszym składzie łatwo 
nie będzie.Sam Jarek przyznał ze lubi 
konkurencje która go mobilizuje tym 
samym nie wynikają żadne spięcia 
miedzy nami
 
 
Wierzysz w dzisiejszą wygraną i 
awans do B-klasy ????
 
 
Jasne,nie ma innej opcji:-)

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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Pychowianka - Bratniak 1:5 (1:2)

Bratniak lepszy 
w meczu na 
szczycie
Pychowianka - Bratniak Kraków 1:5 
(1:2)
dodano: 09.05.2008 przez: Prezes

źródło : www.futbol.org.pl

Pychowianka Kraków - Bratniak Kra-
ków 1:5 (1:2)
Wojas 4 - Kutrzyk 18, 23, Kułaj 66, 
Gdula 87, Kupka 89

Sędziował: Marcin Jurek (Kraków)
Żółta kartka:Mucha
Widzów: 80
Pychowianka: Rudnik - Ł.Górecki, Fitt, 
Mucha, Górel - Sukta, Zegarmistrz, 
M.Pałach (61 Patnaik), T.Piórkowski 
(79 J.Pałach) - Wojas, Szczypczyk 
(88 J.Piórkowski).
Bratniak: Stolarski - Mosiołek (76 Pi-
ławski), Mazurek, Stec, Dura - Ku-
trzyk, Górka, Kupka, Gdula - Oliwer 
(76 Solak), Kułaj.

Sensacyjnie zakończył się pojedy-
nek na szczycie w krakowskiej Klasie 
C, gr. I. Sensacyjnie dlatego, że to 
Pychowianka była liderem tabeli i to 
ten zespół wygrał jesienią na boisku 
Bratniaka. Tymczasem dziś w Pycho-
wicach przodująca dotąd w tabeli dru-

żyna gospodarzy została rozniesiona 
na strzępy. Co ciekawe, gdyby punkty 
przyznawano za ilość zmarnowanych 
okazji bramkowych, to gospodarze 
zgarnęliby całą pulę. Już w 4 minucie 
pięknego gola dla Pychowianki zdobył 
Wojas, który nie dał szans Stolarskie-
mu potężnym uderzeniem z narożni-
ka pola karnego. Kilka minut potem 
tuż obok bramki uderzał M.Pałach. 
W 15 minucie gospodarze omal nie 
wbili sobie gola samobójczego. W 
słupek bramki Rudnika trafił bowiem 
Mucha. Kolejne dwie akcje gości od-
wróciły losy całego spotkania. W 19 
minucie z rzutu wolnego z 20 metrów 
uderzał Kutrzyk, a piłka po rykoszecie 
od obrońcy zupełnie zmyliła Rudni-
ka. Cztery minuty potem było już 1:2. 
Strzelcem bramki okazał się ponownie 
Kutrzyk. Ten zachował się najprzy-
tomniej w zamieszaniu pod bramką 
gospodarzy i wpakował ją do siatki z 
niewielkiej odległości. Potem obejrze-
liśmy festiwal zmarnowanych okazji 
stuprocentowych. W rolach głównych 
wystąpili piłkarze Pychowianki. W 25 
minucie po centrze Wojasa, z piłką 
metr od bramki minął się nieszczę-
śliwie Szczypczyk. W 37 minucie po 
dośrodkowaniu Sukty, bramkarza 
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gości z 2 metrów nie zdołał pokonać 
T.Piórkowski i wreszcie w 44 minu-
cie Wojas wykańczał główką wrzutkę 
Sukty, ale piłka o centymetry minęła 
okienko bramki Stolarskiego. Ostat-
nią wymarzoną okazję gospodarze 
mieli tuż po przerwie. Piłkę z autu w 
pole karne wrzucił Szczypczyk, a naj-
wyższy na boisku Zegarmistrz wygrał 
pojedynek główkowy na 5 metrze od 
bramki. Piłka niefortunnie trafiła jednak 
w poprzeczkę. Goście nie zmarnowa-
li w zasadzie żadnej nadarzającej się 
okazji. W 66 minucie pięknym uderze-
niem z 25 metrów żadnych szans Rud-
nikowi nie dał Kułaj. Na tym skończyły 
się emocje w tym spotkaniu. W koń-
cowych jego fragmentach przyjezdni 
dobili przeciwnika i z boiska schodzi-
li z bardzo wysokim zwycięstwem na 
koncie. W 87 minucie dośrodkowanie 

Górki z rzutu wolnego wykorzystał 
Gdula, a chwilę potem Rudnika kom-
pletnie zaskoczył uderzeniem w długi 
róg Kupka. Bratniak wygrał mecz za-
służenie bo wykorzystał w zasadzie 
wszystkie nadarzające się okazje. 
Miejscowi mieli tych szans tyle samo, 
ale skorzystali zaledwie z jednej.

Relacja: Piotr Kwiecień (Futbol-Mało-
polska)


