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TABELA
 
 Nazwa  Mecze Punkty Z. R. P. Bramki
1 KS Tyniec  8 19 6 1 1 29-12
2 Victoria   8 19 6 1 1 26-13
3 Borkowianka   8 19 6 1 1 23-10
4	 Iskra	Krzęcin		 8	 19	 6	 1	 1	 18-5
5	 Rzozovia			 8	 11	 3	 2	 3	 19-19
6 Zryw    8 10 3 1 4 21-19
7	 Płomień			 8	 10	 3	 1	 4	 15-17
8	 Gajowianka			 8	 10	 2	 4	 2	 18-25
9 Pychowianka   8 6 2 0 6 10-23
10	 Piast	II	 		 8	 5	 1	 2	 5	 10-22
11 Trzebol  8 4 0 4 4 13-23
12 TKKF Kliny   8 3 1 0 7 17-31

Ta drogą chcieliśmy złożyć  
SERDECZNE ŻYCZENIA Gosi  
i Wojtkowi... dziś juz Borkowskim 
z okazji ślubu !
Najlepszym prezentem dla Nich , 
będzie chyba zwycięstwo w dzi-
siejszym spotkaniu !
Dużo zdrowia i powodzenia na 
wspólnej drodze życia !!!
 

 Andrzej Siarkowski

Witamy serdecznie !
 
Dziś derbowy mecz z Płomieniem 
Kostrze. Mecz o podwójnej randze, 
wszak to lokalne "derby".
Spotkanie ma kilka smaczków. W 
Pychowiance występuje obecnie 
były gracz Płomienia "Pietia" czy-
li Piotr Fitt u rywali zaś nasz były 
piłkarz a obecny sekretarz Łukasz 
Balon.
Mecz rozgrywany jest równole-
gle z jubileuszem 50-lecia naszej  
Parafii.
Kto będzie "rządził" w tym jubile-
uszowym roku ? My czy rywale z 
Kostrza ?
Boisko zweryfikuje...
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Pychowianka - Tyniec 0:3 (0:1)

Weszli, przegrali, zeszli.
0:1 31’
0:2 73’
0:3 93’

Pychowianka: Kamil Rudnik - Łukasz 
Góral (72’ Łukasz Górecki), Wojciech 
Borkowski, Piotr Fitt, Oskar Patnaik - 
Michał Rezner (57’ Łukasz Kasprzyc-
ki), Sławomir Sukta, Jacek Zegar-
mistrz (87’ Tomasz Kowalik), Tomasz 
Piórkowski (84’ Krzysztof Marek), Ka-
mil Dubel - Marcin Wojas

Sędziowali: Aleksa Mariusz, Dusik  
Tomasz i Gawryś Krzysztof
Widzów: 70

Pomimo ambitnej postawy i całkiem 
dobrej gry, Pychowianka uległa lidero-
wi z Tyńca 0:3
5.09.2008r. 
Derbowe spotkanie dwóch drużyn 
znad Wisły. Pychowianka na własnym 
boisku podejmuje dziś lidera tabeli, 
KS Tyniec. Jaka passa tym razem do-
pisze naszym ulubieńcom? 
Tuż przed meczem w szatni pojawiła 
się nasza słynna fanka, Wanda. Miej-
my nadzieje, że nie „zaczarowała” pił-
karzy.

Początek meczu - 14:58

1 min - mecz zaczynają goście 
4 min - Marcin Wojas wywalczył róg
6 min - Oskar grający w obronie daje 
sobie rade z dwoma przeciwnikami

8 min - na trybunach pojawia się  
Wanda:)
11 min - wyżej wymieniona Wanda 
wkracza na boisko (jak ona się prze-
biła przez ten kordon ochroniarzy??? 
:) )
19 min - Zegar się rozpędził, ale nie 
zdążył odebrać dobrego podania od 
Sławka Sukty. A mogła być ciekawa 
akcja...
21 min - wrzutka Marcina Wojasa, ale 
obrońcy Tyńca szybko reagują
22 min - mocny strzał zawodnika z 
numerem 9, na nasze szczęście, nad 
poprzeczką
24 min - Kamil Rudnik odważnie wy-
chodzi na napastnika i rzucając się 
pod jego nogi odbiera piłkę
31 min - po kilku minutach walki w 
środku pola, po „akcji z niczego”, za-
wodnik z numerem 5 pakuje piłkę do 
bramki Pychowianki. 0:1 
34 min - ten sam zawodnik po raz ko-
lejny strzela obok naszej bramki 
37 min - Piotrek Fitt fauluje zawodnika 
z numerem 10 i po rzucie wolnym z 
ok. 23 metra piłka ląduje w ...polu - a 
było niebezpiecznie
39 min - nasz kapitan chce zaskoczyć 
bramkarza gości, ale uderza zbyt lek-
ko
41 min - ze środka boiska do rzutu 
wolnego podchodzi Pietia, ale kolej-
na kontra ląduje na głowie obrońców 
Tyńca
45 min - uderza zawodnik z numerem 
7, ale strzał mija naszą bramkę
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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 !!!!

46 min - dobry strzał Tomka Piórkow-
skiego, bramkarz Tyńca co prawda na 
raty, ale broni to uderzenie
47 min - akcja Oskara Patnaika, 
ale nie w tempo podanie do Kamila  
Dubla. W efekcie niestety spalony
51 min - nasz kapitan wchodzi w akcję 
przeciwników, biegnie kilkanaście me-
trów - ale chyba już sił na strzał zabra-
kło, bo piłka znowu ląduje w rękach 
golkipera ‘zza miedzy’
52 min - świetna interwencja  
Czarnego, który przecinając podanie 
ratuje Pycho przed utratą drugiego 
gola
53 min - Pawulon i pewnie żona pana 
Sukty zadrżeli, bo Sławek dostał dość 
mocno piłką i padł na murawę. Na 
szczęście po chwili wstaje nieco ‘zgię-
ty’ :)
54 min - akcja dobrze dziś grającego 
Oskara, który zostaje faulowany. Do 
wolnego podchodzi Sławek, pewnie 
wściekły za sytuację sprzed minuty. 
Uderza bardzo kąśliwie, niestety ty-
niecki zawodnik z numerem 1 wybija 
piłkę na róg
56 min - Kamil Rudnik po raz kolejny 
popisuje się dobrą interwencją wycho-
dząc z własnej bramki

57 min - w przeciągu dwóch minut 
Kamil dwukrotnie ratuje Pycho przed 
stratą gola. Uderzał napastnik z nu-
merem 7
- zmiana, za Michała Reznera wcho-
dzi Kaziu
59 min - znów uderzenie 7-ki i Kamil 
wybija piłkę na róg. Groźnie zrobiło się 
pod naszą bramką, ale na wysokości 
zadania stanęli Rudnik i Sukta, bro-
niąc nas przed strata gola
62 min - rajd Kamila Dubla, który koń-
czy się na rzucie wolnym dla naszych. 
Do piłki podchodzi Tomek Piórkowski 
- podaje na głowę Fitta, ale bramkarz 
gości skutecznie broni
63 min - kontra Tyńca, którą przerywa 
Pietia blokując zawodnika grającego z 
numerem 7 
64 min - pewny chwyt naszego bram-
karza po rzucie rożnym
68 min - mamy dużo szczęścia, bo 
przeciwnik z numerem 7 jakimś cu-
dem nie trafia z ok. ...20cm (to nie po-
myłka)
72 min - ostry faul Dubla, ale obyło się 
bez kartki
- zmiana, za Kaszę wchodzi Łukasz 
Górecki
73 min - kolejna akcja z niczego i 

relacja 
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relacja 
Tyniec wykorzystując chwilę dekon-
centracji trafia do naszej bramki.  
Przegrywamy 0:2
76 min - zmiana w drużynie gości
77 min - druga interwencja Oskara, 
która chroni Pycho przed stratą bram-
ki. Gdyby nie on byłoby już 0:3
79 min - kolejna zmiana zawodników 
z Tyńca
81 min - zmęczony już Piórkowski 
podaje ( w zasadzie ) do bramkarza 
Tyńca
- po kontrze gości kolejne świetne 
wyjście Rudnika, który udaremnia ich 
strzał
83 min - Zegar wybija piłkę zagraną 
z rogu boiska zażegnując niebezpie-
czeństwo
- zmiana u gości 
84 min - Trener Pycho decyduje się 
na drugą zmianę. Za Piórkowskiego 
wchodzi Krzysiek Marek
85 min - „szarża” Jacka Zegarmistrza 
lewym skrzydłem, zakończona fau-
lem. Wywalczony rzut wolny nie daje 
nam korzyści bramkowych 
87 min - za Zegara na ostatnie minuty 
wchodzi Koval
89 min - akcja meczu!!! Zawodnik z 
numerem 6 ( stoper Tyńca ) biegnie 
przez całe boisko, drybluje po drodze 
sześciu naszych zawodników zatrzy-
mując się na Wojtku Borkowskim. 
Faul, szkoda, że tak późno. 
-Sędzia dyktuje rzut karny. Strzelcem 
jest najstarszy zawodnik na boisku, 
którego doświadczenie pewnie myli 
naszego golkipera. Tym samym został 
ustalony wynik - 0:3 dla gości
90 min - sędzia kończy mecz.

Niestety nie daliśmy rady liderowi, któ-

ry sprawiał wrażenie drużyny lekcewa-
żącej to spotkanie. Przez 90 minut KS 
Tyniec grał spokojnie, wręcz leniwie, a 
mimo to nie zdołaliśmy mu zagrozić. 
Możemy się tylko zastanawiać skąd 
wynikała taktyka przeciwników, może 
mieli słaby dzień. Faktem jest jednak 
że 3 punkty wyjechały z Pychowic. 

Nie chcę pisać, że nam brakowało am-
bicji, woli walki, bo tak nie było, ale na 
pewno obawa przez liderem nas zwio-
dła. Tyniec nie forsując tempa zamie-
nił na bramki te sytuacje, które mógł. 
Pocieszające jest to, że Pychowianka 
była w stanie skutecznie zagęścić pole 
gry, powalczyć i przerywać akcje gości 
( tym bardziej szkoda sytuacji z koń-
ca meczu ). Pewnie gdybyśmy grali z 
inną drużyną, wynik byłby bardziej ko-
rzystny. Może podniesie nas na duchu 
fakt, że nasi sąsiedzi z dołu tabeli nie 
powiększyli swoich zdobyczy punkto-
wych i jej układ pozostał bez zmian.

Oceny:

( subiektywne, chłopaki nie gniewajcie 
się )

Kamil Rudnik - bez wątpienia najlep-
szy dziś zawodnik Pychowianki. Przy 
straconych bramkach bez szans, i tak 
złapał więcej niż mógł.10/10

Łukasz Góral - chyba jeszcze odczu-
wa ból w żebrach po ostatnim meczu. 
Nie pokazał swoich możliwości. 5/10

Piotr Fitt - szkoda sytuacji z 62 min., 
mogło być 2:1 i emocje do końca - za 
to duży plus. W sumie bez indywidual-



6

TAXI
6-CIO OSOBOWE

Kraków – Kraj – Zagranica

Ceny umowne

Jerzy Piórkowski

tel. 502 370 419

nych błędów. 6/10

Oskar Patnaik - dwie super interwen-
cje w obronie, dużo walki i postępy w 
główkowaniu J Kilka błędnych zagrań 
i strat w ofensywie. Ogólnie 7/10

Michał Rezner - chyba osiadł na lau-
rach po ostatnim meczu. Nogi jak z 
ołowiu, nie stworzył żadnego zagroże-
nia w ataku, a i w obronie się pogubił. 
Gdzie się podział Azor gwiazda??? 
4/10 

Tomek Piórkowski - w porównaniu do 
zeszłego spotkania trochę słabszy wy-
stęp, ale Tyniec to nie Trzebol. Mimo 
to nie można odmówić mu walki 6/10

Sławek Sukta - dokładnie jak Tomek 
6/10

Kamil Dubel - brakowało podań na 
lewą stronę, a grał przeciwko „dziad-
kowi” - co należało wykorzystać!!! Kie-
dy dostał piłkę, wiedział w większości 
przypadków co z nią zrobić. Za popra-
wę gry - 6/10 

Marcin Wojas - w zasadzie nie mógł 
nic zrobić. Mecz toczył się w środku 
pola i nasz kapitan nie miał jak się wy-
kazać umiejętnościami strzeleckimi.

Jacek Zegarmistrz - ach te jego sprin-
ty. O dziwo przegrywał 90% górnych 
piłek ( nie wiem jakim cudem ). Za raj-
dy 6, za główki 3, za chęć walki 5/10

Wojtek Borkowski - sprokurował kar-
nego, ale nie była to tylko jego wina. 
Wojtek był jednak mniej widoczny niż 
jego partner z obrony ( Pietia ), dlate-
go tylko - 5/10

Łukasz Kasprzycki - raczej niewi-
doczny, nie wiele więcej wniósł do gry 
zmieniając Azora. 5/10

Inni zmiennicy - Blondi, Krzysiek Ma-
rek i Koval - nie dostaną ocen, ponie-
waż niczym nie zabłysnęli - nie mieli 
ku temu czasu albo okazji.

W sumie nie wiem czy wolno mi coś 
takiego napisać biorąc „w jedno” całą 
drużynę, ale najbardziej żałuję tego, 
że wystraszyliśmy się przeciwnika. 

relacja 
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Szacunek należy się każdemu rywalo-
wi, jednak gramy na własnym boisku, 
dla swoich kibiców, a drużyna Tyńca to 
nie Real czy Milan - nie umniejszając 
oczywiście klasie lidera. Biorąc jed-
nak pod uwagę, że to były derby - to 
„gryzienie trawy” i „trzeszczenie kości” 
powinny być obecne w to niedzielne 
popołudnie.
Mam ogromną nadzieję, że to był 
ostatni mecz przegrany nie tylko na 

boisku, ale przede wszystkim w na-
szych głowach.

Do boju Pycho!!! Za tydzień walka o 
zwycięstwo na całego!

Pozdrawiam DZIKSON
korekta: Magda

relacja 

Feralne dla boiska Pychowianki oka-
zały się ostatnie dni...

Najpierw dziki zryły murawę, której 
naprawa w zeszłą zajęła kilka godzin, 
w środę zaś jakiś półgłówek rozsypał 
śmieci i potłukł szkło na murawie.
Ewentualnych świadków zdarzenia 
prosimy o kontakt z klubem lub naj-
bliższą komenda Policji. Taka bezczel-
ność nie może ujść na sucho.

Na koniec w imieniu Zarządu pra-
gniemy podziękować Jerzemu  
Piórkowskiemu za ufundowanie oko-
licznościowych medali z okazji awan-
su do B-klasy !

Medale te zostały wręczone przy 
okazji meczu z Kibicami w czerwcu  
tego roku.

Chcemy również poinformować, że 
na dzień 11 listopada, planujemy ro-
zegrać mecz charytatywny z którego 
zebrane pieniążki trafią na leczenie 
chorego na białaczkę dziecka naszej 
koleżanki 4-letniego Mateuszka. 

Szczegóły podamy wkrótce.

Chamstwo nietolerowane



Jak	trafił	Pan	do	Pychowianki	?	Czy	
warto	było	podjąć	decyzje	o	pracy	
w	Klubie	-		za	darmo,	bez	bazy	tre-
ningowej,	porządnych	szatni	?
 
Do pracy w Pychowiance, zostałem 
zaproszony przez Zarząd oraz Seba-
stiana Muchę i Marcina Wojasa - kapi-
tana zespołu. Lubię takie wyzwania a 
warunki zostały pokazane bardzo ja-
sno. Poznałem też przyszłych zawod-
ników w czasie meczu z okazji „Dni 
Podgórza” pomiędzy reprezentacją 
Akademii Sztuk Pięknych a „wczesną” 
Pychowianką. Grałem wtedy w repre-
zentacji ASP z Prezesem Andrzejem 
Siarkowskim.Puchar zdobyła ASP 
a wręczał  go pan Prezydent Józef  
Lassota.
 
Jak	wspomina	Pan	pierwszy	mecz	
Pychowianki	?
 
Pierwszy mecz graliśmy w elimina-
cjach Pucharu Polski. Przegraliśmy 
1:7 a jedyną bramkę zdobył Mirosław 
Poniedziałek...pseudo „Wtorek”
 
Gdyby	miał	Pan	wybrać	„jedenast-
kę	 wszechczasów”	 Pychowianki,	
jakby	wyglądała	?
 
w bramce Jarosław Wojnar,dalej  
Wojtek Borkowski, Michał  
Szczypczyk, Piotr Fitt, Łukasz  
Górecki.. w pomocy Sławek  
Sukta, Dawid Łyś, Piotr Mrozek, Oskar  
Patnaik, z przodu zaś Mirosław 

Poniedziałek i Marcin Wojas...nie był 
to prosty wybór.
Wyróżniłbym również: Kamila  
Rudnika, Przemysława Mastka,  
Tomka i Jerzego Piórkowskich,  
Jacka Zegarmistrza, Sławka Kawalca,  
Łukasza i Michała Kostrza,  
Łukasza Balona, Rafała Kopcia, braci  
Kolorusów, Rafała tarnowskiego, 
Krzyśka Marka, Mariusza Góreckiego 
czy braci Pałachów.
Wkrótce do grona „wybranych” powin-
ni dołączyć zawodnicy, którzy od nie-
dawna są z „Pycho...”
 
Prowadzi	 Pan	 skrupulatne	 notatki,	
ile	meczy	prowadził	pan	jako	pierw-
szy	trener	?
 
Nie pamiętam dokładnie, ale około 60
 
 
Teraz	 wespół	 z	 Piotrem	 Jaroszem	
prowadzicie	Pychowiankę,	jak	ukła-
da	Wam	się	współpraca	?
 
Piotr wykonuje całą „czarną robotę”. 
Ja czasem tylko coś podpowiem, 
gdyż stojąc przy linii widzę grę tro-
chę inaczej. Rozmawiamy również o 
składzie i taktyce. Lecz ostatnie słowo 
należy do Piotra Uważam, że współ-
praca układa się nam bardzo dobrze. 
Przecież mamy na sercu tylko do-
bro Pychowianki. Gdy usłyszałem,ze 
Piotr chce podać się do dymisji, dłu-
go dyskutowałem z Nim telefonicznie 
i osobiście. Piotr wkłada dużo serca 

Wywiad Tygodnia

8

z Trenerem Wacławem Jasieniakiem
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w swoją pracę. Posiada umiejętności 
trenerskie i są one spore. Teraz mamy 
„pod górkę” więc Piotr czuje się rozgo-
ryczony. Piotruś ! Glowa do góry, wie-
rze, że będzie i musi być lepiej.
 
 
Czy	czuje	się	pan	„obywatelem	
Pychowic”	?
 
Banalne pytanie... ja JESTEM  
„Obywatelem” Pychowic ! Po pięciu 
latach przebywania w Pychowicach, 
treningi, mecze, spotkania mam „oby-
watelstwo przez zasiedzenie „
 
Co	podoba	się	Panu	w	
Pychowiance	?
 
Wszystko....
 
Pana	ulubiony	zawodnik	
Pychowianki	?
 
Każdy zawodnik który na meczu  
zostawi trochę zdrowia....Jednak mu-
sze wymienić zawodnika który zrobił 
największy postęp. Oskar Patnaik 
czyli „Abdul”
 
Pana	ukochany	Klub	to	Cracovia...
a	u	nas	prawie	sami	Wiślacy...
 
Cracovia w moim sercu równa się Py-
chowianka. Kibicuję wszystkim druży-
nom...no może oprócz legii.

Przychodząc do Pychowianki wiedzia-
łem, że większość jest Wiślakami ale 
wobec mnie zawsze zachowywali się 
fair za co dziękuje...
 

Jak	 przebiegała	 pana	 „przygoda	 z	
piłką”	?
 
OWKS Kraków - trampkarze, Cracovia 
juniorzy - I drużyna, Cracovia  senio-
rzy - II drużyna, Węgoria Węgorzewo 
- II liga olsztyńska.
 
Najbardziej	pamiętny	mecz	
Pychowianki	?
 
Pychowianka - Sparta Przeginia  
Duchowna 7:5
Na 20 minut przed końcem przegry-
waliśmy 2:5. Drużyna przyjezdna 
cieszyła się że będzie liderem....Ale 
Pychowianka pokazała że jest sil-
na. Wygraliśmy 7:5. Piec goli strzelił 
M.Poniedziałek, po jednej Kawalec i 
Łyś.
 
Najbardziej	 przyjemna	 i	 przykra	
chwila	?
 
Przyjemne - dwukrotny awans do B-
klasy, przykra spadek do klasy C
 
Jak	 znajduje	 Pan	 czas	 żeby	 spę-
dzać	 z	 drużyną	 każde	 niedzielne	
popołudnie	?
 
Dla takiego Klubu zawsze jest czas.
Przy okazji chciałem podziękować 
kolegom, którzy po meczu lub trenin-
gu odwozili mnie do domu. Kierownik 
drużyny pan Zbigniew Mastek. Łukasz 
Górecki, Paweł Musiał i inni.Dziękuję
 
Ostatnio	 podjął	 Pan	 wyzwanie,	 
KONIEC		Z	PALENIEM...	uda	się	?
 
Jest coraz lepiej, myślę, że drużyna 

 Wywiad Tygodnia



swoimi dobrymi wynikami pomoże mi 
w zwalczeniu tego nałogu.

Co	 sądzi	 Pan	 o	 Pychowiance	 
i Pychowicach?

Dziękuję zawodnikom, kibicom wspa-
niałym „kibickom” i zarządowi, że mam 
możliwość uczestniczyć w życiu spor-
towym Pychowianki.
Dziękuję Zbyszkowi Mastkowi , kie-
rownikowi drużyny za współpracę 
i koleżeńskość i proszę o jeszcze. 
Drużyna to zespół typowo amatorski. 
Wszyscy grają i pracują za darmo z 
miłości do sporu. Również życie to-

warzyskie cementuje drużynę. Opła-
tek, ognisko, zakończenie i rozpoczę-
cie sezonu. śluby, narodziny dzieci.  
Hymn Pychowianki i wspaniały „Czer-
wony Autobus”. Mecze charytatywne, 
pomoc innym, potrzebującym.Koń-
czę, bo o „Pycho” można pisać bez 
końca...
Mam prośbę do wszystkich kibiców...
Bądźcie z nami na dobre i złe. Szkoda, 
że nieco straciliśmy naszego wesołka 
Władzia. Przez bandytów, choroba nie 
pozwala mu uczestniczyć w pełni ak-
tywnie w życiu Pychowianki.
Na koniec, życzę wszystkiego najlep-
szego Wojtkowi i Gosi. Zdrowia,także 
do kibicowania a Wojtkowi samych 
znakomitych występów, by omijały go 
kontuzje i żółte kartki

rozmawiał Andrzej Siarkowski

Wywiad Tygodnia

8. kolejka 
Piast II Wołowice  4:2  Rzozovia Rzozów  2008.10.04 15:00
Victoria Kobierzyn  5:0  Gajowianka Gaj  2008.10.04 15:00
Iskra Krzęcin   3:0  Płomień Kostrze  2008.10.05 15:00
Pychowianka Kraków  0:3  KS Tyniec   2008.10.05 15:00
Borkowianka Borek Sz.  2:1  Trzebol Wielkie Drogi  2008.10.05 15:00
Zryw Facimiech  5:3  TKKF Kliny Kraków  2008.10.05 15:00

9. kolejka 
TKKF Kliny Kraków  :  Piast II Wołowice  2008.10.11 15:00
KS Tyniec   :  Borkowianka    2008.10.11 15:00
Pychowianka Kraków  :  Płomień Kostrze  2008.10.11 15:00
Gajowianka Gaj  :  Iskra Krzęcin   2008.10.12 11:00
Trzebol Wielkie Drogi  :  Zryw Facimiech  2008.10.12 15:00
Rzozovia Rzozów  :  Victoria Kobierzyn  2008.10.12 15:00
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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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