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PASSA TRWA !!!  
 
Trwa zwycięska seria seniorów Pychowianki. Po zwycięstwach Gromem, Tonianką 
II, Wisłą II Rząska przyszedł czas na sukces z ekipa Victorii Krak – Gamma. 
Dziś będzie bardzo trudno. Rywalem jest, bowiem ekipa Strzelcy/Korona Kraków. 
Do tej pory ekipy grały z sobą trzykrotnie i górą byli gracze Strzelców/Korony. W 
ubiegłym sezonie gracze Pychowianki na jesieni przegrali u siebie 1:2 (gol 

Poniedziałek) , wiosną zaś na wyjeździe 1:4 (gol Poniedziałek). Poniedziałek rundzie jesiennej tego sezonu, 
zdziesiątkowana przez kontuzje Pychowianka nie sprostała rywalowi ulegając 0:3. 
Obecnie nasi goście zajmują 2 miejsce w 16 meczach uzyskali 42 punkty, bilans bramkowy 62:15. W ekipie 
gości występuje b.piłkarz Pychowianki Wojciech Grodecki. Mimo, iż zmienił barwy Klubowe, nadal wspiera 
SKS Pychowiankę i jest jedną z osób dzięki której Klub powstał. 
 
AKTUALNA TABELA:       meczy      punktów     bilans bramkowy 
1. BRONOWIANKA II               17             46                      69-22 
2.STRZELCY/KORONA            16              42                      62-15 
3.BRONOWICKI                         17              40                     82-26 
4.PYCHOWIANKA                   18              34                      62-31 
5. JUTRZENKA GIEBUŁTÓW  18              32                      57-24 
6.TONIANKA II                          16              19                      36-39 
7.WISŁA II RZĄSKA                  15              16                      38-41 
8.VICTORIA II KRAKÓW         16               15                     33-63 
9.TS WĘGRZCE                          16              14                      22-36 
10.ORZEŁ ZASTÓW                   16              13                      18-50 
11. GROM KRAKÓW                 16               11                      27-112 
12. MASZYCANKA                    16                 9                      24-42 
13.PŁOMIEŃ II KOŚCIELEC     16                 9                      29-52 
 STRZELCY:  
32– PONIEDZIAŁEK 
13- ŁYŚ 
3- KOSTRZ,  
2 – WOJAS, ZEGARMISTRZ, KOPEĆ, SUKTA 
1-K.KOLORUS, .D.KOLORUS,Ł.GÓRECKI,PASIERB, SZCZYPCZ YK, SIARKOWSKI 
 
NAJBLIśSZE MECZE: 
SENIORZY: 
15.05.2005(niedziela) 17.oo MASZYCANKA MASZYCE – PYCHOWIANKA 
22.05.2005(niedziela) 17.00 PYCHOWIANKA- TS WĘGRZCE 
TRAMPKARZE 
14.05.2005 (sobota) 11.00 PYCHOWIANKA – DZIEWIARZ TYNIEC – 
ZAPRASZAMY NA DERBY !!!!!!!!!!!!!!!! 
21.05.2005 (SOBOTA 17.00) SPARTA PRZEGINIA DUCHOWNA – PYCHOWIANKA  

ZAPRASZAMY NA WWW.PYCHOWIANKA.COM 

 
PYCHOWIANKA KRAKÓW – WISŁA RZ ĄSKA 3:1 (0:1) 
Bramki : Sukta 52, Poniedziałek 73, 79 min 
PYCHOWIANKA : Wojnar – Kopeć, Szczypczyk, Zegarmistrz, Pasierb – Sukta, Łyś,  
Tarnowski (80 min Balon), Wojas – Poniedziałek, Kostrz 
Żółta kartka :Łukasz Balon 
Widzów ok. 100 
  Mecz z Wisłą II Rząska nie zapowiadał się łatwo. Do drużyny Pychowianki wrócili po kontuzjach Bartosz 
Pasierb i Rafał Tarnowski, lecz zabrakło Sławomira Kawalca i Łukasza Góreckiego. 
Początek meczu dał lekką przewagę podopiecznym Wacława Jasieniaka.Najpierw w  5 minucie uderzał z 
wolnego Dawid Łyś, po chwili ładnego podania Michała Kostrza nie spożytkował Mirosław Poniedziałek . 
Poniedziałek 9 minucie niezłą akcję zainicjował Marcin Wojas, podał do „Wtorka”, lecz ten nie zdołał 
przechytrzyć bramkarza. Rywale zrewanżowali się akcją w 14 minucie, kiedy to po niepewnej interwencji 
Michała Szczypczyka znaleźli się w dogodnej sytuacji. Minutą później Jarosław Wojnar wybija piłkę na róg. 
„Koks” zrewanżował się jednak w 20 minucie, kiedy to idealnie obsłużył Mirosława Poniedzialka, ten 
jednak uderzył minimalnie nad poprzeczką. Piłkarze z Rząski nie pozostawali dłużni, jedną z ich akcji 
faulem przed polem karnym przerywa Sławomir Sukta, lecz uderzoną z rzutu wolnego piłkę blokuje Rafał 
Kopeć. Podrażnieni tym piłkarze z Tynieckiej zainicjowali kontrę, Poniedziałek został nieprawidłowo 
powstrzymany i z rzutu wolnego ładnie uderzył Wojas.  Gdy wydawało się, iż gol dla Pychowianki jest tylko 
kwestia czasu w 32 minucie błąd linii obrony wykorzystali goście i pięknym strzałem z około 25 metrów 
zaskoczyli Jarosława Wojnara. 
Jeszcze przed końcem tej części gry szczęścia pod bramką Wisły szukali Poniedziałek, Wojas i Kostrz, 
bezskutecznie. 
Druga odsłona zaczęła się od huraganowych ataków Pychowianki. Najpierw w 25 metrów pięknie uderzył 
Dawid Łyś, a w 49 minucie z wolnego nad poprzeczką uderzył Sukta. Gol, który „wisiał w powietrzu” w 
końcu wpadł. Rafał Kopeć w 52 minucie wyłuskał z prawej strony przy linii bramkowej piłkę, pociągnął 
kilka metrów , podał do Sławomira Sukty, który cudnym strzałem z około 25 metrów doprowadził do 
wyniku 1:1. Gola okrasił pięknym saltem. Minutę po tym zdarzeniu, strzelec gola zagrał piłkę na 5 metrze 
wzdłuż pola karnego, lecz Marcin Wojas uderzając z lewej strony minimalnie chybił. W 54 min. Kapitan 
Pychowianki ładnie obsłużył „Wtorka” – efektem akcji był rzut rożny. 
Prowadzenie gospodarze uzyskali w dość dziwnych okolicznościach. Piłka uderzona przez Szczypczyka 
skozłowała przed bramkarzem Wisły i ten wypuścił ją z rąk. Tam gdzie powinien być, znalazł się „Wtorek” i 
wyprowadził gospodarzy na prowadzenie. 
W 79 minucie znów błąd piłkarzy z Rząski dał gola miejscowym,. Obrońca gości, tak niefortunnie wybijał 
piłkę, iż ta padła łupem Poniedzialka i „Miro” zaskoczył bramkarza. 3:1. 
Do końca nasi ulubieńcy kontrolowali grę, podwyższyć wynik próbowali :Wojas, Sukta i Łyś. Mecz 
zakończył się jednak wynikiem 3:1. 
Mecz dostarczył sporo emocji. Niestety pogubił się arbiter. Choć nie wypaczył rezultatu, to swymi 
decyzjami doprowadził do sporej nerwowości na boisku. Efektem tego powinny być 3 czerwone kartki dla 
gości, również piłkarze Pychowianki zasłużyli na 2 „czerwa”. Należy nadmienić, iż pomimo boiskowych 
spięć obie drużyny, darzące się sympatią, rozstały się w zgodzie. 

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

USŁUGI NA MIEJSCU 
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SKLEP SPOŻYWCZO-
PRZEMYSŁOWY 

DANUTA, ZDZIS ŁAW           
STAROWICZ 

 
UL. TYNIECKA 113 

 

CAFE INTERNET   
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UL. SKALICA 23 

NAD PUB-em SKALICA 
 

OIL TRANSPORT OIL TRANSPORT OIL TRANSPORT OIL TRANSPORT     

KRZYSZTOF KRZYSZTOF KRZYSZTOF KRZYSZTOF 

SIARKOWSKISIARKOWSKISIARKOWSKISIARKOWSKI    

Tel. 0 600 086 452Tel. 0 600 086 452Tel. 0 600 086 452Tel. 0 600 086 452    

 

Transport Towarów 
Józef Ochojana 

Samochód ciężarowy „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 



VICTORIA II KRAKÓW = PYCHOWIANKA KRAKÓW 3:4 (1:1) 
PYCHOWIANKA: Wojnar- Kopeć, Szczypczyk, Zegarmistrz, Ł.Górecki- Sukta, Łyś, Wojas, Kawalec (61 
min Pasierb) – Poniedziałek, Kostrz 
Żółte kartki  ;Sukta, Szczypczyk 
Widzów ok. 50 ( 40 z Pychowic !!!!!) 
Bramki  : Łyś 27, Poniedziałek 58, 63(karny), 82 
  Mecz rozpoczął się z 30 minutowym opóźnieniem. Ulewny deszcz spłukał linie boiskowe i trzeba było tę niedogodność 
wyeliminować. Arbiter od początku nie panował nad sytuacją, co spowodowało w późniejszym czasie wiele nieporozumień. 
Początek należał do Pychowianki – szarpali do przodu Sukta, Kopeć, Kostrz czy Poniedziałek, jednak bez rezultatu. W 10 
minucie na bramkę rywali uderzał Wojas, minimalnie niecelnie., chwilę później nieskutecznie główkował „Wtorek”. Że 
niewykorzystane sytuacje się mszczą gracze z Pychowic przekonali się w 13 minucie. Piłka posłana w „uliczkę” minęła 
dwóch środkowych obrońców, dostał ją napastnik Victorii i nie dał szans wybiegającemu Wojnarowi.  W rewanżu bardzo 
ładną akcję przeprowadzili Łyś i poniedziałek, lecz arbiter dopatrzył się urojonego spalonego. Co się odwlecze……w 27 
minucie Kopeć wyłuskał w wydawałoby się beznadziejnej sytuacji piłkę przy linii autowej, zagrał do Sukty, ten do Łysia i 
jeden z najniższych na boisku zawodnik głową pokonał bramkarza 1:1 !!! .Napór gości trwał nadal, ładną akcję 
przeprowadził Kawalec a w poprzeczkę trafił Łyś. W 33 minucie przez całe boisko pognał z piłką Sukta , zagrał do Łysia – 
rzut rożny.52 min. ‘Wtorek” ładnie znalazł w polu karnym Łysia, lecz gola dalej nie było. 
Po przerwie przewaga Pychowianki jeszcze wzrosła. Z dystansu uderzali :Sukta, Wojas, walczył Kostrz. Ten ostatni w 58 
min uderzył na bramkę, golkiper wybił piłkę lecz skuteczną dobitką  popisał się Poniedziałek.63 minuta przyniosła 
najbardziej kuriozalne wydarzenie. „Wtorek” popędził z piłką w pole karne pobiegł  za nim obrońca rywali a arbiter 
odgwizdał rzut karny, choć  żadnego faulu nie było….Sam „poszkodowany” celnie trafił z 11 metrów do siatki. Sytuacja ta, 
omal nie spowodowała zejścia z boiska zdenerwowanych piłkarzy Victorii. Uaktywnił się Górecki, który przeszedł na lewe 
skrzydło po  tym, jak kontuzji doznał Kawalec. W 76 minucie piękną akcję Wojas-Kostrz przerywa wybiegiem poza pole 
karne bramkarz. 
W rewanżu po niepewnym wybiciu piłki przez Zegarmistrza sytuację ratuje Kopeć. Chwilę później arbiter znów się 
„wykazał”. Tym razem, chyba by  wyrównać krzywdy podyktował karnego dla gospodarzy, choć nikt nie wiedział, za co i 
czemu….Rywal się nie mylił i zrobiło się 3:2. jednak 2 minuty później po raz trzeci tego dnia Poniedziałek trafił do siatki po 
akcji Sukty. Gdy wydawało się, iż końcówka będzie spokojna rywale zdobyli kontaktowa bramkę na 4:3. Koniec końców 
wynik utrzymał się do 90 minuty…. 
Kolejne trzy punkty zostały dopisane. Szkoda, iż słaba postawa arbitra doprowadziła do wielu nieporozumień…. 
 
 

TRAMPKARZE:TRAMPKARZE:TRAMPKARZE:TRAMPKARZE: 
PYCHOWIANKA KRAKÓW – SOKÓŁ RYBNA 1:5 (0:3) 
Dla Pychowianki : Łukasz Kasprzycki 
 
PYCHOWIANKA: Dubiecki – K.Dubel, Ł.Kasprzycki, M.Pa la, M.Poniedziałek, K.Dubel II, 
M.Guguła, M.Łachman, P.Kulbicki, D.Wójcik, Ł.Gruszk a, D.Szczypczyk 
Widzów ok. 60 
  Mecz z liderem nie był łatwy dla młodych graczy z Pychowic. Bardziej doświadczeni i mający lepsze warunki fizyczne 
rywale, byli murowanym faworytem spotkania. 
Zawodnicy Pychowianki, wyszli na boisko bardzo zdeterminowani, zwłaszcza, ze s a dobrą grą chcieli przekonać swego 
trenera Wacława Oleksego do pozostania na swym stanowisku. 
Spotkanie zaczęło się od przewagi gości, czego efektem był rzut wolny już w 2 minucie spotkania, jednak bliżej zdobycia 
gola byli miejscowi, kiedy to K.Dubel II w ekwilibrystyczny sposób próbował zaskoczyć bramkarza Sokoła . 
Niestety, akcja graczy z Rybnej w 3 minucie przyniosła uderzenie z lewej strony pola karnego, po którym Dominik 
Dubiecki musiał wyjąc piłkę z siatki.   8 minut później, po błędzie linii obrony było już 0:2.  
16 minuta przyniosła kolejnego gola dla lidera. Po akcji z prawej strony boiska golkiper Pychowianki był bez szans. 
Jednak po tym wydarzeniu inicjatywę przejęli gospodarze. Najpierw  19 minucie ładna akcja Kasprzycki – Dubel II, a 
później zarówno Dubel II jak i popularny „Kazek” uderzali na bramkę Sokoła. 
  Druga część spotkania zaczęła się od ładnej akcji Gruszki, niestety bez rezultatu, chwilę później, dwukrotnie groźnie było 
pod bramką Dubieckiego. W  50 minucie bramkarz Pychowianki niepotrzebnie wyszedł do przodu i rywal skrzętnie to 
wykorzystał 0:4. Chwilę później w rewanżu Łukasz Kasprzycki bardzo ładnie rozegrał piłkę, niestety bez rezultatu. Później 
Dariusz Wójcie w dogodnej sytuacji strzela zbyt lekko. 57 min, to akcja Dubla II, ładne podania do „Kazia”, lecz arbiter 
odgwizdał spalonego. W rewanżu najpierw piękną paradą musiał wykazać się Dubiecki, chwilę później popełnił błąd, 
puszczając do siatki niezbyt trudny strzał 0:5. 
Wynik meczu, honorowym trafieniem na 1:5 ustalił Łukasz Kasprzycki. Bramka ta, mogłaby być ozdobą niejednego 
ligowego stadionu. „Kaziu” przyjął piłkę na kolano i pięknym strzałem umieścił piłkę w „okienku” bramki. 
 

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

 
PPPPRALNIA I MAGIELRALNIA I MAGIELRALNIA I MAGIELRALNIA I MAGIEL    

J.L. OCHOJNAJ.L. OCHOJNAJ.L. OCHOJNAJ.L. OCHOJNA    

*PRANIE   *PRASOWANIE*PRANIE   *PRASOWANIE*PRANIE   *PRASOWANIE*PRANIE   *PRASOWANIE    

*TANIO, SZYBKO, SOLIDNIE.... 

PYCHOWICE, UL.JEMIOŁOWA 5 Telefon : 267-25-63 
Dla Was pierzemy bardzo tanio......dla „Pychowianki” za 

darmo !!!! 
 
 
 
 


