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TABELA

Nowe twarze... 
kilka zmian
Dwie kolejki już za nami... Dwie 
porażki. Najpierw z niedawnym  
A-klasowcem Victorią Kraków, w dru-
giej zaś kolejce w Krzęcinie z tamtej-
szą Iskrą (byłym V-ligowcem).
Porażki, które nie hańbią jednak punk-
tów nie dają. Dziś naszym rywalem 
jest Piast II Wołowice, drużyna która 
po dwuetapowych barażach (m.in. 
porażka 1:5 z Bratniakiem Kraków) 
awansowała do B-klasy w ubiegłym 
sezonie 2007/2008.
W Pychowiance zmartwień nie braku-
je... W momencie gdy niniejsza gazet-
ka oddawana jest do druku, nadal nie 
ma zgody Bronowianki Kraków na grę 
w naszych barwach Kamila Rudnika. 
Kontuzję leczy Jarosław Wojnar, a ko-
lejny bramkarz - Wiesław Widłak jest 

na etapie zatwierdzania do „Pycho”.
W naszej ekipie powitaliśmy już ofi-
cjalnie: Kamila Dubla, Mirosława  
Dusika, Przemysława Musiała,  
Łukasza Nowaka, Michała Reznera.
Również od pewnego czasu z redak-
cją gazetki i stronki jako fotoreporter, 
technik i specjalista od videoclipów 
współpracuje Artur Patnaik - brat na-
szego zawodnika Oskara.
Na ławkę trenerską, po krótkiej nie-
obecności związanej z urlopem wy-
poczynkowym powraca Piotr Jarosz.  
W pierwszych meczach, Pychowian-
kę prowadził drugi trener Wacław  
Jasieniak, zaś w Krzęcinie pod nie-
obecnośc Zbigniewa Mastka funkcję 
kierownika drużyny sprawował nie-
oceniony Eugeniusz Grodecki. 

 
 Nazwa           Mecze  Punkty Z. R. P.      Bramki
1   Płomień Kostrze   2 6 2 0 0 9-2
2   Victoria Kobierzyn   2 6 2 0 0 6-2
3   Iskra Krzęcin   2 6 2 0 0 3-1
4   Gajowianka Gaj   2 4 1 1 0 8-6
5   KS Tyniec    2 4 1 1 0 6-4
6   Borkowianka Borek Sz.  2 3 1 0 1 6-6
7   Rzozovia Rzozów   2 3 1 0 1 4-5
8   Zryw Facimiech   2 1 0 1 1 3-4
9   Trzebol Wielkie Drogi  2 1 0 1 1 5-7
10 Piast II Wołowice   2 0 0 0 2 1-4
11 Pychowianka Kraków  2 0 0 0 2 1-4
12 TKKF Kliny Kraków  2 0 0 0 2 4-11
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Pychowianka - Victoria Kobierzyn 0:2 (0:2)

Pierwsza porażka
0:1 12 min
0:2 31 min

Pychowianka: Wojnar - Góral (80 min 
Musiał), Fitt, Borkowski, Ł.Górecki - 
Kowalik (68 min J.Pałach), M.Pałach, 
Szczypczyk (82 min Wojnarowski), 
K.Marek - Wojas, Zegarmistrz (70 min 
M.Górecki)

Sędziowali: Kraus oraz Radwański  
i Łężniak
Żółte kartki: Góral, Wojnar
Widzów: ok. 70

Inauguracja sezonu 2008/2009 nie 
była zbyt pomyślna dla Pychowianki. 
Choć ekipa prowadzona w tym meczu 
przez Wacława Jasieniaka zagrała 
dobry mecz, górą był zespół, który do 
niedawna startował w A-klasowych 
bojach. Rywal zaatakował już w 2 
minucie, jednak strzał minął słupek 
bramki Jarosława Wojnara. W rewan-
żu nad poprzeczką uderzył Marcin 
Wojas. Kapitan Pychowianki w 8 mi-
nucie był bliski szczęścia. Po fatalnym 
błędzie bramkarza gości, który minął 
się z piłką omal nie uzyskał trafienia, 
brakło centymetrów do wpakowania 
futbolówki do siatki. Gdy gra układa-
ła się pod dyktando gospodarzy, pro-
sty bład w obronie popełnił Wojciech  
Borkowski, źle wybił piłkę - wprost pod 
nogi rywala i Victoria objęła prowa-
dzenie. Po golu znów inicjatywę prze-
jęła Pychowianka. Z dystansu strzelał  
Wojas, a główkował Jacek  

Zegarmistrz. W 25 minucie z wolnego 
strzelał Piotr Fitt. Następnie po rzucie 
rożnym obok słupka uderzał „Zegar”. 
Okres dobrej gry Pychowianki wpły-
nął negatywnie na graczy z Kobierzy-
na. Uciekali sie do gry faul, efektem 
czego po nieczystym zagraniu na  
Tomaszu Kowaliku jeden z piłkarzy 
Victorii ujrzał żółty kartonik. Gdy wy-
dawało się, że bramka dla gospodarzy 
jest kwestia czasu, błąd Fitta - nieczy-
sto trafił w piłkę, która dziwnie skozło-
wała na nierównym boisku i rywalowi 
wyszedł „strzał życia”. 0-2 po uderze-
niu pod poprzeczkę... W 32 minucie 
piękna akcje przeprowadził Wojas,  
z ostrego kata uderzył wzdłuż linii 
bramkowej, niestety nikt nie dobił fut-
bolówki. 

Druga odsłona nie przyniosła już tylu 
atrakcji. W 55 minucie kunsztem wy-
kazał sie Wojnar, piąstkując piłkę po 
rzucie wolnym. W 60 minucie ponow-
nie Wojas próbował zaskoczyć bram-
karza prosto z rzutu rożnego. Około 
70 minuty dwukrotnie w opałach był 
„Jaro”, jeszcze dwukrotnie uderzał ka-
pitan Pychowianki, raz Marek Pałach  
i arbiter zakończył to spotkanie.  
Po niezłym spotkaniu w wykonaniu 
Pychowianki, punkty pojechały do Ko-
bierzyna. O porażce zadecydowały in-
dywidualne błędy. Cóż taka jest piłka.
Trener Wacław Jasieniak chwalił 
swych podopiecznych zwłaszcza za 
pierwszą połowę, kiedy to w końcu 
grali piłką, a nie tylko biegali za nią...
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Choć porażka smuci, to przegrana z 
niedawnym A-klasowcem nie przynosi 
wstydu... Niestety... sama satysfakcja 

z niezłego meczu punktów nie daje. Li-
czymy na nie w kolejnych meczach...

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 !!!!

Iskra Krzęcin - Pychowianka 2:1 (1:0)

Druga porażka
1:0 Skorus 12 min
2:0 Skorus 67 min
2:1 Zegarmistrz 83 min (karny)

Pychowianka: Wojnar - Góral, 
Fitt, Borkowski, Dubel - Sukta (82 
min J.Pałach), M.Pałach (62 min  
Ł.Górecki), Szczypczyk (75 min  
Rezner), Patnaik (62 min Kowalik) - 
Wojas, Zegarmistrz

Sędziowali: Marcin Szontrec oraz  
Kordas Magdalena i Karasiewicz  
Artur

Żółte kartki: Zegarmistrz

Widzów: ok 50 w tym ok 20 z Pycho-
wic

Po stojącym na słabym poziomie spo-
tkaniu Iskra Krzęcin pokonała Pycho-

wianke 2:1. Honorowe trafienie dla 
Pychowianki uzyskał z rzutu karnego  
w 83 minucie meczu Jacek  
Zegarmistrz. Ambicji i woli walki w 
tym meczu nie zabrakło. Od pierwszej 
minuty panowała twarda i nieustę-
pliwa walka, głownie w środku pola.  
W 10 minucie po błędzie obrony du-
żym refleksem wykazał się Marcin 
Wojas, lecz brakło miejsca by zakoń-
czyć akcję strzałem. 12 minuta przy-
niosła pierwszego gola dla Iskry Sko-
rus uderzył bardzo mocno z około 20 
metrów i piłka wylądowała w siatce 
obok bezradnego Wojnara. Zawodni-
cy Pychowianki zaatakowali, bardzo 
ładna akcja Patnaik-Dubel-Wojas 
przyniosła rzut rożny. Po rogu głów-
kował nad poprzeczką Zegarmistrz. 
W 21 minucie bramkarz Iskry popełnił 
błąd, wyszedł poza pole karne, jednak 
nikt z graczy „Pycho” nie potrafił trafić 
w światło bramki. Aktywni byli Dubel  
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i Patnaik. Debiutujący w Pychowiance 
18-letni Kamil Dubel - były zawodnik 
Tramwaju, nie uląkł się walki i występ 
może zaliczyć do zdecydowanie uda-
nych. Pychowianka próbowała atako-
wać, ale ani strzał Sukty z dystansu 
ani Zegarmistrz ponownie głową po 
rogu nie trafili do celu. Jeszcze Marek 
Pałach strzelał z wolnego i arbiter za-
kończył pierwszą część spotkania. 

Po przerwie zaatakowała Iskra.  
Po składnej akcji napastnik gospo-
darzy znalazł się w dogodnej pozycji, 
lecz sędzia odgwizdał spalonego. W 
odwecie Michał Szczypczyk w 57 i 61 
minucie huknął z dystansu... niecelnie 
niestety. 64 minuta przyniosła akcję, 
po której faulowany był Wojas. Pycho-
wianka wprawdzie atakowała, lecz nie 
stwarzała sobie dogodnych sytuacji. 
Za to Iskra w 67 minucie przeprowa-
dziła kontrę, po której trzech zawod-
ników stanęło przed Wojnarem i piłka 
ugrzęzła w siatce. Pychowianka naj-
dogodniejszą sytuację miała, za spra-
wą kapitana - Marcina Wojasa, który 
pognał lewą stroną, i z ostrego kąta 
próbował strzelać, jednak piłka prze-
mknęła wzdłuż linii bramkowej. Drugi 
gol obudził zawodników Pychowian-
ki... W końcu zaczęli grać odważnie, 
siejąc zamęt na polu karnym Iskry.  
W końcówce spotkania, podopieczni 
trenera Jasieniaka oddali więcej strza-
łów na bramkę niż w ciągu całego 
meczu. W 83 minucie w polu karnym 
faulowany był Tomasz Kowalik. Sku-
tecznym egzekutorem rzutu karnego 
okazał się Jacek Zegarmistrz. Koń-
cówka meczu to ataki gości... Ude-
rzali Fitt, Górecki... Jednak było już za 
późno. Cóż, gdyby Pychowianka grała 
cały mecz, tak jak ostatni kwadrans, 

wynik mógł być lepszy. Grą nasi ulu-
bieńcy nie zachwycili, rywale również.
Cieszy dobra postawa debiutującego 
Kamila Dubla. Drugi z debiutantów  
Michał Rezner, grał zbyt krótko by 
ocenić jego postawę. Martwi brak sku-
teczności i mała liczba dogodnych sy-
tuacji podbramkowych.

Po meczu powiedzieli:

Marek Pałach: Moim zdaniem jeste-
śmy na razie zbyt podnieceni samym 
awansem co widać na boisku zamiast 
poukładanej gry i próby wykrzesania 
wszystkich umiejętności, które w nas 
drzemią podchodzimy do meczów 
zbyt nagrzani i spalamy się przed me-
czem. Jednak myślę, że ten stan już 
powoli mija i zaczniemy pokazywać 
na co stać Pychowiankę i jeszcze  
w nie jednym meczu pokażemy się  
z bardzo dobrej strony.

Jacek Zegarmistrz: Kolejny mecz 
pod lekkie dyktando faworyzowane-
go rywala, lecz to za mało na jaką-
kolwiek zdobycz punktową. Zadowo-
lonym można być przede wszystkim  
z naszej waleczności i nieustępliwo-
ści. Liczę jednak, iż już w kolejnym 
meczu uda nam się rozpocząć marsz 
w górę tabeli i sprawić radość Naszym 
wspaniałym Kibicom.
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TAXI
6-CIO OSOBOWE

Kraków – Kraj – Zagranica

Ceny umowne

Jerzy Piórkowski

tel. 502 370 419

Wywiad

Gosia 
Skowrońska
Rozpoczynamy cykl wywiadów z oso-
bami związanymi z Pychowianką. 
Do tej pory, rozmawialiśmy głównie 
z piłkarzami. Teraz nadszedł czas na 
ich „lepsze” połowy... Jako pierwsza  
na łamy naszej gazetki trafiła  
Małgorzata Borkowska... o przepra-
szam... jeszcze Skowrońska, ale od 
11 października obrączka pojawi się 
na palcu Gosii

Wojtek na boisku jest dość głośny  
i nerwowy... krzyczy, dyryguje, 
„opieprza”, a jaki jest na co dzień?
He he... Zacznijmy od tego, że  
Wojtek bardzo lubi piłkę nożną i chyba 
jak każdy interesujący się tym spor-
tem mężczyzna przeżywa porażki  
i sukcesy. On po prostu daje z siebie 
wszystko. Na co dzień jest spokojny  
i pełny energii, nie krzyczy, ale to pew-
nie dlatego, że całe swój stres związa-

ny z pracą odreagowuje na boisku : )

Niedługo Wasze wesele... kto bę-
dzie rządził w domu?
Kto będzie rządził…? Hmm... Jeste-
śmy ze sobą już dosyć długo i myślę, 
że tak jak do tej pory będziemy wspól-
nie podejmować decyzje.

Czy po ślubie nadal pozwolisz Wojt-
kowi grać w Pychowiance?
Oczywiście! 

Nie jesteś zła o hobby Twojego fa-
ceta ? Wszak musisz się nim dzielić 
z drużyną?
Tak naprawdę cieszę się, że jest ak-
tywny. Lubię patrzeć kiedy jest w „ak-
cji”, a przy okazji mogę poznać nowych 
ludzi, z którymi wspólnie dopingujemy. 
„Nie należy tylko brać.. Należy też dać 
coś od siebie, by móc coś dostać…”
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Sama też bywasz na każdym me-
czu, chyba zżyłaś się z Pychowian-
ką i Pychowicami?
Owszem. Lubię jeździć na Wasze me-
cze i dopingować drużynę. W Pycho-
wiance panuje taka rodzinna atmosfe-
ra, która nie bywa w innych drużynach 
myślę, że to też dużo daje.

Interesujesz się piłką na co dzień, 
czy to tylko poprzez Wojtka bywasz 
na meczach...
Szczerze mówiąc to właśnie Wojtek 
„zaraził” mnie piłką nożną.
 
Wiesz na czym polega spalony ?..;)
Oczywiście! Spalony jest wtedy kiedy 
napastnik będzie za ostatnim obrońcą 
i dostanie piłkę… Kobieta piłkarza wie 
takie rzeczy ;)

Twój ulubiony piłkarz ( oprócz Wojt-
ka ) ?
Lubię całą drużynę, każdy stara się na 
swój sposób dać z siebie wszystko. 
Łukasz Góral - jego podziwiam. Jest 
niski, a wiadomo przeciwnicy są róż-
ni. Ale bez względu na wzrost stara 
się sprostać wszelkim wyzwaniom na 
swojej pozycji.

Ile punktów przyznawanych jest za 
zwycięstwo a ile za remis ?
Za zwycięstwo 3 punkty, za remis 1 
punkt.

Najbardziej niedoceniany zawodnik  
Pychowianki - Twoim zdaniem ?
Wszak widać, że Wasza ławka rezer-
wowych jest długa…  I tak naprawdę 
trudno jest powiedzieć kto jest niedo-
ceniany… Jednym z nich jest na pew-

no jest Mariusz Górecki, który bardzo 
rzadko ma możliwość wejścia na bo-
isko.
 
Wojtek przeżywa każdy mecz...
masz jakieś sposoby, by poprawić 
mu humor po porażce ?;)
Mam na to swoje sposoby ale niech to 
zostanie tajemnicą... ;)

Co Ci się w Pychowiance podoba a 
co nie... ?
Może zacznę od tego co mi się nie 
podoba. Motywacja drużyny… Powin-
niście się bardziej wspierać jako dru-
żyna, a nie wręcz odwrotnie-wytykać 
sobie błędy. Porozmawiać co było źle, 
jak możecie wspólnie nad tym popra-
cować. A co mi się podoba… atmosfe-
ra dopingu :)

Sportowiec wymaga specjalnej 
diety... co zamierzasz serwować  
Wojtkowi na obiady...?
Będą to potrawy, które dadzą mu dużo 
siły i energii. Z zawodu jestem techno-
logiem żywienia więc myślę, że z tym 
nie będzie kłopotu.

Życząc wszystkiego najlepszego z 
okazji zbliżającego sie ślubu ostat-
nie pytanie. Łowisz „złotą rybkę” 
masz 3 życzenia do niej... jakie ???
Dziękuję za życzenia. A jeśli chodzi o 
złotą rybkę..  hmm… Zawsze chcia-
łam złowić złotą rybkę… Może tak 1 
dla mnie: Żebym zawsze była szczę-
śliwa, 2 dla mnie i mojego przyszłego 
męża: Żeby spełniły się nasze marze-
nia, 3 Dla drużyny: Żebyście osiągali 
sukcesy i awansowali będąc zawsze 
w formie.
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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

C
O

PY
R

IG
H

T 
©

 Ł
U

K
A

SZ
 G

Ó
R

EC
K

I 2
00

8


