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WRESZCIE ZWYCI ĘSTWA….. 
 
Po poraŜkach z Bronowianką II oraz Jutrzenką Giebułtów wreszcie nadeszły 
zwycięstwa. 
W dwóch meczach gracze Pychowianki zdobyli 19 goli, tracąc zaledwie 3. 
Zwłaszcza środowe spotkanie z Gromem, które zakończyło się zwycięstwem 
13;1 dostarczyło radości Kibicom. 

Wzrost formy gracze z Tynieckiej potwierdzili aplikując na wyjeździe Toniance 6 goli. 
 
MZPN WIZYTUJE PYCHOWIANK Ę: 
Przedstawiciele Małopolskiego Związku Piłki NoŜnej gościli na niedzielnym spotkaniu pomiędzy 
Pychowianką  a Bronowianką II Kraków. Delegacja w osobach p. Antoniego Reichela  oraz Marcina 
Janiczaka wyrazili słowa uznania dla całego Stowarzyszenia Klubu Sportowego Pychowianka 
Kraków. 
Zarówno spotkanie, jak i cała jego otoczka została przez Delegatów pozytywnie oceniona. 
Jednocześnie p. Reichel i Janiczak wyrazili wyrazy głębokiego ubolewania z powodu działalności 
Kolegium Sędziów, które to po raz kolejny nie zapewniło arbitra na mecz naszego Klubu.  
 
ARBITER ZAST ĘPCZY 
Spotkanie z konieczności poprowadził przedstawiciel zespołu Bronowianki, debiutujący w roli arbitra. 
Do jego postawy nie moŜna mieć zastrzeŜeń – moŜna rzec, Ŝe spisał się lepiej niŜ niejeden z arbitrów, 
którzy sędziowali nasze spotkania. Na liniach pomagali mu gracz Pychowianki Bartłomiej Pasierb (nie 
wystąpił  z powodu kontuzji) oraz związany z Klubem Jan Karaś. 
 
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!  
Panu Dr. Stanisławowi Chemiczowi – prowadzącego Szkółkę Piłkarska TS Wisła Kraków za 
przekazanie piłek meczowych. W wydarzeniu tym współuczestniczył   Pan Stanisław Kapuściński . 
Miejmy nadzieję, iŜ współpraca będzie się nadal rozwijać, cieszy nas zainteresowanie naszym Klubem 
przez coraz szersze 
grono osób. 
 
RÓśE I KOLCE……..  
Bardzo szanujemy naszych Kibiców, lecz czasami naleŜy ich zganić. Pewne zachowania, zwłaszcza 
te, mające miejsce na meczach zespołu trampkarzy po prostu nie uchodzą…..Bardzo Was 
prosimy….na Wasze zachowanie patrzą dzieci a widok nietrzeźwych osób nie jest poŜądany ! . W 
przyszłości Klub zmuszony będzie stanowczo reagować na takie zachowania…. 
. 

PRZEPRASZAMY….  
Zarząd oraz  trenerzy SKS Pychowianka serdecznie przepraszają arbitra oraz Kibiców zarówno Wisły 
Rząska jak i  Pychowianki, za niesportową postawę zarówno naszych młodych piłkarzy jak i 
niektórych Kibiców. 
Klub odcina się od takowych zachowań i wobec winnych wyciągnięte zostaną konsekwencję. 
ZałoŜeniem Klubu jest nie tylko osiągnięcie wyniku sportowego, lecz  równieŜ kształtowanie postaw i 
charakterów. 
 
PYCHOWIANKA – Grom Kraków 13:1 ( 5:0) 
Pychowianka: Wojnar – Kope ć (72 min Balon), Szczypczyk, Zegarmistrz ( 75 
min Musiał), Ł.Górecki, – Sukta, Ły ś, Kostrz (80 min Siarkowski), Kawalec – 
Poniedziałek, Wojas 
 
1:0 Łyś 9 min, 2:0 Poniedziałek 25 min, 3:0 Zegarmistrz 27  min, 4:0 Ły ś 38  
min, 5:0 Zegarmistrz 44 min, 6:0 Kope ć 50 min, 7:0 Poniedziałek 54 min, 7:1 
63 min, 8:1 Poniedziałek 65 min, 9:1 Szczypczyk 78 min, 10:1 Poniedziałek 82 
min, 11:1 Poniedziałek 83 min, 12:1 Ły ś 86 min, 13:1 Siarkowski 88 min 
   „Worek goli” mogli zobaczyć Kibice, którzy pojawili się na boisku przy ul. 
Tynieckiej. Nielicznie zgromadzona publiczność (środek tygodnia, przenikliwe 
zimno, transmisja w TV meczu Wisły) nie Ŝałowała jednak swej decyzji. 
Rywale, którzy pod koniec ubiegłej rundy odnotowali kilka sensacyjnych wyników (m.in. 
zwycięstwo w Węgrzcach 5:1), bronili się na ile starczyło sił. Gospodarze, gdyby zwłaszcza 
w pierwszej części gry mieli lepiej nastawione celowniki, winni wbić, co najmniej 20 goli, 
ale taka jest piłka i nie wszystko wpada. Po początkowych nerwowych minutach, zespół 
Pychowianki niepodzielnie panował na boisku. Momentem przełomowym, było zdobycie 
bramki na 2:0, od tego momentu rający na luzie gospodarze udowodnili bezapelacyjnie 
swoją wyŜszość. 
„Minuta po minucie” 
4 min – akcja Sławomir Sukta –Mirosław Poniedziałek przynosi rzut roŜny. Po nim niecelne 
uderzenie główką 
6 min – ponownie Sukta pociągnął prawą stroną, dograł w pole karne, lecz nikt nie zamykał 
akcji 
7 min – znów aktywny Sukta przerzuca piłkę na lewą flankę, strzał Sławomira Kawalca 
minimalnie niecelny 
9 min – po faulu na Sukcie i rzucie wolnym Dawid Łyś zdobywa gola 1:0 
10 min – po rozpoczęciu ze środka boiska strzał „na wiwat” w wykonaniu gości 
11 min – Łyś z 6 metrów uderza minimalnie obok słupka 
12 min – Michał Kostrz niewiele chybił 
13- 23 min- kilka niewykorzystanych okazji, strzelają : „Wtorek”, Sukta, Wojas 
24 min – jeden z rywali wychodzi na czystą pozycje, ubiega go Jarosław Wojnar 
25 min – po podaniu Łysia Poniedziałek podwyŜsza na 2:0 



27 min – rzut roŜny wykonuje kapitan zespołu Marcin Wojas a Jacek Zegarmistrz strzałem 
głową pokonuje  
               bramkarza Gromu 
28 min – ładna wymiana piłki Michał Szczypczyk – Kawalec –Wojas, jednak golkiper gości na 
posterunku 
30 min – z trudnej pozycji uderza Poniedziałek 
31 min – ładne uderzenie Łysia, lecz piłka podskakuje na nierówności boiska i mija cel 
38 min – Dawid Łyś lobuje źle ustawionego bramkarza i po efektownym strzale jest 4:0        
39 min – głową uderza Rafał Kopeć, piłka trafia w słupek 
41 min – z niemal „zerowego kąta” strzela Poniedziałek  1 mera dobija Wojas, ale rywale blokują 
piłkę 
42 min – ładne uderzenie Wojasa i róg dla Pychowianki 
44 min – kopia akcji z 27 min kapitan zespołu do „Zegara”, główka tego drugiego i 5:0……. 
45 – kolejny róg i kopia sytuacji sprzed minuty, tym razem na drodze do bramki staje poprzeczka 
46 min- po przerwie dwa kolejne rzuty roŜne dla Pychowianki 
47 min- akcja Kawalca groźny strzał, piłka na nierównym boisku zmienia tor i mija bramkę…. 
49 min – po kolejnym rzucie roŜnym z dystansu uderza „Koks” 
50 min – najładniejszy gol meczu, po którymś juŜ rogu wbiegając w pole karne przepięknie z 
głowy uderza   
               Rafał Kopeć i bramkarz nie ma najmniejszych szans…….. 
54 min – z okolic 16-tki strzela Wtorek gol…7:0 !!!!! 
55 min – rozluźnieni piłkarze Pychowianki pozwalają gościom na kontrę, zakończoną strzałem w 
boczną siatkę 
57 min – po strzale Wojasa rzut roŜny 
63 min – kontra gości i honorowe trafienie 7:1 
65 min – „Zegar” do „Wtorka” i bramkarz znów wyjmuj e futbolówkę z siatki 8:1 
75 min – w miejsce Jacka Zegarmistrza na boisku Paweł Musiał 
72 min – boisko opuszcza grający z niezaleczoną kontuzją Kopeć do gry wchodzi Łukasz Balon 
78 min – Michał Szczypczyk mocnym uderzeniem z lewej strony pola karnego podwyŜsza na 9:1 
80 min – za dobrze grającego Michała Kostrza, na boisku debiutant Andrzej Siarkowski 
82 min – Mirosław Poniedziałek po raz czwarty celnie trafia 10:1 
83 min – „Wtorek” i wszystko jasne……11:1 !!!! 
83 min – „Wtorek” i wszystko jasne……11:1 !!!! 
84 min – kontra gości – ładna interwencja Wojnara 
86 min – Dawid Łyś strzałem głową kieruj piłk ę do siatki…… 12:1……………. 
88 min – znakomicie grający Sławomir Kawalec popisuje się przytomnym podaniem Andrzej 
Siarkowski  
               ustala wynik spotkania na 13:1 
NajwyŜsze zwycięstwo w historii Pychowianki cieszy Poprzednio najefektowniejszy wynik, to 10:1 
równieŜ  z Gromem na boisku rywala w meczu pierwszej – jesiennej rundy. 
Wynik mógł być jeszcze wyŜszy, ale zapewne kaŜdy z graczy zamieniłby e bramki na zwycięskie w 
meczach z np. Bronowianką. Prawdziwym testem, czy coś w ekipie z Pychowic drgnęło będzie 
choćby sobotni mecz z Tonianką. 
 

W zespole gospodarzy bardzo dobrze zagrali Sławomir Sukta – aktywny zwłaszcza w pierwszej 
połowie, mądrze grający jego imiennik Kawalec. Na środku pola nieźle zaprezentował się Michał 
Kostrz. Gole Łysia, Poniedzialka czy Zegarmistrza mówią same za siebie. Szkoda, iŜ kapitan Marcin 
Wojas nie przypieczętował swej dobrej gry golem, jednak zaliczył wiele asyst i za to mu chwała. 
Obrona poza dwoma momentami grała bez zarzutu a Michał Szczypczyk zaliczył równieŜ celny strzał, 
podobnie jak Rafał Kopeć. Gdy przy wysokim prowadzeniu piłkarze poczynali sobie nieco 
nonszalancko w tyłach, Łukasz Górecki dbał o to by Jarosław Wojnar miał jak najmniej pracy. 
Golkiper Pychowianki za wiele się nie napracował, jednak dwukrotnie wyszedł z opresji obronną ręką. 
Raz okupił to bolesnym urazem. 
RównieŜ wchodzący z ławki Łukasz Balon i Paweł Musiał nie zawiedli. 
TONIANKA II – PYCHOWIANKA 2:6 (1:2) 
0:1 Kostrz 15 min,0:2 Kostrz 21 min,1:2 z karnego 2 7 min,1:3 Poniedziałek 62 min,2:3 
gol w 66 min,2:4 Poniedziałek 73 min,2:5 Poniedział ek 78 min 
2:6 Poniedziałek 85 min 
Widzów ok. 30 ( 10 z Pychowic) 
PYCHOWIANKA : Wojnar – Kope ć, Szczypczyk, Zegarmistrz, Ł.Górecki – Sukta (85 
min Balon), Ły ś, Wojas, Kawalec – Poniedziałek, Kostrz  
19 goli w 4 dni tyle to bramek zaaplikowali gracze Pychowianki rywalom. Mecz zaczął się od 
wzajemnego badania sił. Więcej z gry mieli goście, ale nie przynosiło to aŜ do 15 minuty 
efektu. Wtedy to Mirosław Poniedziałek zagrał do Michała Kostrza, ten zaś wyszedł na 
pozycję „sam na sam” z bramkarzem i trafił do siatki 0:1. PodraŜnieni takim obrotem sprawy 
gospodarze wyprowadzili kontrę, jednak na posterunku był Jacek Zegarmistrz i wybił piłkę 
sprzed linii bramkowej. 
Chwilę później ładnie uderza ‘Wtorek”, lecz bramkarz Tonianką nie daje się zaskoczyć. 
Jednak dwie minuty później był bezradny….Wtedy to po akcji całego zespołu piłka 
wylądowała na 16 metrze pod nogami Michała Kostrza – ten przymierzył niemal w okienko i 
po raz drugi wpisał się na listę strzelców. Napór Pychowianki trwał, lecz bramkę zdobyli 
rywale. W 27 minucie arbiter dopatrzył się nieczystego zagrania w polu karnym i 
gracz z Tonii z 11 metrów pokonał Jarosława Wojnara. Do końca pierwszej części 
gry bliŜsi zdobycia gola byli piłkarze z ul. Tynieckiej. Bramkę atakowali Sławomir 
Kawalec, Kostrz, Poniedziałek, po akcji tego ostatniego golkiper wybił piłkę na róg. 
Dośrodkowanie ze stałego fragmentu gry przejął na głowę Marcin Wojas i piłka 
omal nie zatrzepotała w siatce. W ostatniej chwili wybił ja obrońca Tonianką. 
TuŜ przed przerwą z 30 metrów z rzutu wolnego bramkarza niepokoi Michał 
Szczypczyk a akcje Zegarmistrz- Łyś- Kostrz-Poniedziałek nie przynosi rezultatu. 
Po zmianie stron niecelnie z przewrotki uderzał Dawid Łyś, zaś po ładnej 
kombinacyjnej akcji Kostrz-Poniedziałek rywal znalazł się w nie lada opałach. 
Rywal zaś stanął przed szansą po niepewnej interwencji „Zegara”. W 62 minucie 
piłkę przejął Mirosław Poniedziałek  po solowej akcji podwyŜszył na 3:1. Jednak 
chwilę później strzałem z dystansu rywale zdobyli kontaktową bramkę 2:3. 73 
minuta przyniosła wymianę piłek pomiędzy najlepszymi tego dnia „Wtorkiem” i 
Kostrzem i po przytomnym podaniu Kostrza „Miro” celnie uderza. 2:4. Najbardziej  



kuriozalny gol padł jednak w 78 minucie, kiedy to Poniedziałek „na raty” trzykrotnie 
próbując w końcu pakuje piłkę do siatki. Na pięć minut 
przed końcem, ponownie super-snajper  Pychowianki lokuje piłkę w siatce i ustala 
wynik meczu na 6:2 dla Pychowianki. 
Drugi z rzędu dobry występ podopiecznych Wacława Jasieniaka. Bardzo dobrą 
partie zaliczyli obaj napastnicy. Cieszy zwłaszcza przełamanie się Michała Kostrza, 
który był równorzędnym partnerem dla „Wtorka” 
Na środku pola wystąpił Marcin Wojas i zagrał nieźle. Na skrzydłach pracowali 
Sławkowie: Kawalec i Sukta i naleŜy im się pochwała. RównieŜ para stoperów 
Zegarmistrz – Szczypczyk coraz lepiej współpracuje. Walka o miejsce w składzie 
zapowiada się więc ciekawie…. 
 
 
 
 

Piłka w „trampkach” 
Pychowianka – Wisła Rząska 2:3 
 
Bliscy sukcesu byli młodzi gracze Pychowianki. Pomimo, iŜ dwukrotnie prowadzili w tym spotkaniu 
zeszli z boiska pokonani. 
Pełna relacja z tego spotkania – w następnym numerze naszej gazetki. 
Niestety, trzeba napiętnować zachowanie niektórych ,  młodych graczy. 
 Fakt, iŜ prowokowani przez rywali, lecz nie potrafili trzymać nerwów na wodzy i doszło do kilku 
niemiłych incydentów. Zbulwersowany tym trener p.Wacław Oleksy zwrócił się do Zarządu z 
wnioskiem o przeprowadzenie rozmów wychowawczych.  
Wołamy równieŜ o rozsądek do Kibiców obecnych na meczach trampkarzy. Kibice 
znajdujący się na spotkaniu trampkarzy w stanie nietrzeźwym będą USUWANI z 
terenu obiektu !!! 
RównieŜ ich postawa rzutuje na zachowanie młodych zawodników.  
To Wy, drodzy Kibice macie dać przykład !!! 
Nigdy juŜ, nie chcemy rumienić się ze wstydu za Wasze zachowanie przed pozostałą 
widownią, gośćmi i osobami zaproszonymi. 
 STOP !!! 
 
 
 

WULKANIZACJA, 
WYMIANA, SPRZEDA ś 
OPON MAREK WOJAS 
NISKIE CENY, 

USŁUGI NA MIEJSCU 

CZYNNE 9-19 

SOBOTA 9-15.00 

SKLEP SPOśYWCZO-
PRZEMYSŁOWY 

DANUTA, ZDZISŁAW           
STAROWICZ 

 
UL. TYNIECKA 113 

 

CAFE INTERNET   

PSTRYK-UP 

UL. SKALICA 23 

NAD PUB-em SKALICA 
 

OIL TRANSPORT  

KRZYSZTOF 

SIARKOWSKI 

Tel. 0 600 086 452 

 

Transport Towarów 
Józef Ochojana 

Samochód cięŜarowy „Star” 
Ul.Jemiołowa 5 
30-377 Kraków 
tel; 267-25-63 

Sklep Zaopatrzenia Plastyków 

Kraków ul.Asnyka 6 
Tel. 632-66-46 

Farby 
artystyczne.,pędzle,ramy,papiery 

 

NAJBLIśSZE NAJBLIśSZE NAJBLIśSZE NAJBLIśSZE MECZE PYCHOWIANKI :MECZE PYCHOWIANKI :MECZE PYCHOWIANKI :MECZE PYCHOWIANKI :    

SENIORZY :SENIORZY :SENIORZY :SENIORZY :    
03.05.2005 (WTOREK)     17.00 VICTORIA II KRAKÓW – PYCHOWIANKA   
08.05.2005 (NIEDZIELA) 17.00  PYCHOWIANKA  – STRZELCY/KORONA KRAKÓW 

TRAMPKARZE :TRAMPKARZE :TRAMPKARZE :TRAMPKARZE :    
07.05.2005 (SOBOTA) 12.00 WIŚLANKA Jaśkowie PYCHOWIANKA 
14.05.2005 (SOBOTA) 11.00 PYCHOWIANKA – DZIEWIARZ TYNIEC 

W W W . PYCHOWIANKA.COM 
TRAMPKARZE :  
 
WISŁA Czernichów – PYCHOWIANKA 8:2 
Nie udała się wyprawa do Czernihowa naszym młodym zawodnikom. 
Wynik, który został osiągnięty nie naleŜy do najlepszych. JednakŜe, naleŜy jeszcze raz zauwaŜyć iŜ 
nasi ulubieńcy są najmłodszą ekipą w lidze co ma  niebagatelne znaczenie. Trzymajmy kciuki i 
dopingujmy ich mocno !!! 
NOWI W PYCHOWIANCE : JACEK ZEGARMISTRZ  
Imię i nazwisko : Jacek Zegarmistrz  
Data urodzenia : 03.05.1983 
Poprzednie Kluby : WKS Wawel (trampkarze), Juvenia Kraków (juniorzy), KS Bronowianka, 
Mydlniczanka, KS Bronowianka  
Pozycja na boisku: obrońca 
Jeste ś jednym z najwy Ŝszych zawodników C-klasy, ile masz wzrostu ??? Dysponuje 
dobrymi warunkami fizycznymi (196cm wzrostu) dlatego teŜ staram się w kaŜdym meczu 
wykorzystać tę zaletę 
Na jakiej pozycji lubisz gra ć ?Przez wiele lat pozycją na jakiej grałem był  
atak. Ale teraz widzę, Ŝe trener Jasieniak wystawiając mnie na obronie odkrył chyba moje 
optymalne miejsce na boisku na którym gra mi się coraz lepiej. Moja współpraca z 
„Koksem” idzie w dobrym kierunku i mam nadzieję, Ŝe nie zawiodę pokładanych we 
mnie nadziei. 



Pychowianka, dlaczego wła śnie ten Klub?, jak tu trafiłe ś ? 
Ten klub polecił mi bardzo dobry kolega jakim jest Bartek Pasierb. Namawiał mnie, 
abym spróbował swoich sił właśnie w Pychowiance. Po paru treningach trener oraz 
„prezes” zaproponowali mi przejście do ich druŜyny. Moja decyzja była słuszna, 
gdyŜ jak na razie jestem podstawowym zawodnikiem Pychowianki. A dlaczego ten 
klub? OtóŜ dlatego bo słyszałem o miłej, rodzinnej atmosferze jaka panuje w 
zespole. 
Jak si ę czujesz w Pychowiance, jak zostałe ś przyj ęty ? Czuję się znakomicie, 
jestem pod wraŜeniem olbrzymiej pracy jaką wykonuje tu wiele osób. Przyjęty 
zostałem bardzo miło, nie odczułem Ŝadnego wrogiego nastawienia do mnie i 
cieszę się przede wszystkim z tego, iŜ w druŜynie panuje sportowa rywalizacja. 
Stan cywilny, Imi ę sympatii – 
Jak na razie kawaler. Moja sympatia ma na imię Renata. Dziękuje Jej za to, Ŝe 
stara się znosić moje częste wizyty w Pychowicach, choć nie mam blisko, gdyŜ 
mieszkam w Bronowicach. 
Na jakim piłkarzu si ę wzorujesz i dlaczego ??? Nie mam Ŝadnego „ulubieńca” 
choć bardzo podoba(ła) mi się gra Kamila Kosowskiego, ale jeszcze wtedy kiedy 
był zawodnikiem Wisły Kraków. Szczególnie pamiętny występ w wyjazdowym 
meczu z Schalke. To był piłkarz, który sam mógł rozstrzygnąć losy meczu. 
Klub, któremu kibicujesz? Moim ulubionym klubem jest oczywiście krakowska 
Wisła oraz jakŜe mogłoby być inaczej Pychowianka!!:) 
Twoje hobby: Moim jedynym hobby jest sport, przede wszystkim piłka noŜna. 
Staram się być aktywny i ruszać się jak najwięcej w miarę moŜliwości czasowych. 
Ulubiony napój : Oczywiście moim, ale takŜe kaŜdego męŜczyzny, ulubionym 
napojem jest piwo, które bardzo dobrze „działa” szczególnie po wysiłku fizycznym 
Co Ci si ę podoba a co nie w Pychowiance ? To co mi się podoba w klubie to juŜ 
zdarzyłem wymienić czyli rodzinna atmosfera oraz sportowa rywalizacja. Natomiast 
nie ma chyba takiej rzeczy, która zaskoczyłaby mnie na minus. 
Co chciałby ś powiedzie ć kibicom : Chciałbym zapewnić Was kibice, Ŝe będę 
starał się grać jak najlepiej i godnie reprezentował barwy klubu SKS Pychowianka. 
Po cichu liczę na to, Ŝe w przyszłym sezonie powalczymy o awans, gdyŜ juŜ teraz 
mamy ciekawy zespół a podobno szykują się kolejne wzmocnienia… 
 
 
 
 
 
 
 

SNIADANIA  * OBIADY DOMOWE * 

NAPOJE * PIWO * LODY 

 

 

 

 
                
 
 
 
                      UL.SKALICA 23 CODZIENNIE 10.00 – 24.00 

 

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

Zamówienia przyjmujemy 
przez 24 h  na dobę

HURTOWNIA DROBIU 
MI ĘSA I WĘDLIN

Zapraszamy
Pn - So

6:00 - 15:00

Skawina 
Ul. Lipowa 4

 
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 !!!! 

 


