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To już jest 
koniec...
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w tym sezonie, witamy Was Kibice na 
naszym obiekcie.
Dzisiejszy mecz  z Borkowianką jest 
spotkaniem o wszystko. Zwycięstwo 
przybliża nas do utrzymania się w B-
klasowych szeregach, każdy inny wy-
nik, daje dużą niepewnosć. Na dzień 
dzisiejszy, posiadamy 2 punkty prze-
wagi nad Zrywem Facimiech i zwycię-
stwo  z Borkowianką PRAWDOPO-
DOBNIE gwarantuje nam utrzymanie 
w B-klasie. Pisze prawdopodobnie, 
gdyż regulamin w niższych klasach 
rozgrywkowych często bywa zmiania-
ny i jest nespójny. Nasz konkurent - 
Zryw Facimiech podejmuje Gajowian-
kę Gaj. Gajowianka nie jest ostatnio 

„na fali”, więc można się spodziewać 
zwycięstwa Zrywu. Tak więc, pozosta-
ło nam trzymać kciuki za naszych ulu-
bińców. Pomóżmy im dziś na wszyst-
kie możliwe sposoby.
Jesienią nasi ulubieńcy ulegli Bor-
kowiance w meczu wyjazdowym 2:3 
bramki dla Pychowianki zdobywali Ja-
cek Zegarmistrz i Dawid Łyś.
Ostatnim akcentem tego sezony bę-
dzie mecz Pychowianka kontra Kibice, 
który odbędzie się za dwa tygodnie w 
sobotę 30 czerwca o godzinie 18.00
Zbiórka nastąpi w budynku Klubu 
Osiedlowego Pychowice o godzinie 
17.30.

Po raz ostatni...

 ZAPRASZAMY WSZYSTKICH NASZYCH SYMPATYKÓW

                NA MECZ PIŁKI NOŻNEJ

            PYCHOWIANKA 
                     -                               
     KIBICE
                          SPOTKANIE TO, ODBĘZIE SIĘ DNIA
                                    30 czerwca sobota
                                   O GODZINIE 18.00
         (obuwie własne)

TABELA
1 Pogoń II Skotniki   21  44  14  2  5    50-27
2 Płomień Kostrze   21  43  13  4  4    45-21
3 Okno Plus Libertów  21  38  12  2  7    53-33
4 TS Tyniec    21  36  10  6  5    35-23
5 Podgórze Kraków   21  32  8    8  5    43-37
6 Rzozovia Rzozów   21  31  9    4  8    51-42
7 Borkowianka   21  31  9    4  8    35-28
8 Trzebol Wielkie Drogi  21  25  7    4  10  36-52
9 Strzelcy Korona   21  24  7    3  11  36-48
10 Gajowianka Gaj   21  22  7    1  13  31-51
11 Pychowianka Kraków  21  15  4    3  14  41-58
12 Zryw Facimiech   21  12  3    3  15  23-65

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 - Podgórze 0:0

Sędzia w roli 
głównej
Pychowianka: Wojnar - 
Ł.Górecki, Laurisz ( 59 min 
M.Górecki), T.Piórkowski, Pat-
naik - Sukta, Bogusz, Łyś ( 23 
min Zegarmistrz), Wojas -Mro-
zek ( 89 min Pajdzik), Ponie-
działek.

Podgórze:Lepsik - Chamerliński, Se-
weryn, Wiącek, Wałowicz - Różycki, 
Fudyna, Wątroba, Woźniak - W.Waiter, 
M.Wiater

Widzów: ok. 80
Żółta kartaka: Patnaik
czerwona karta: Bogusz

Pychowianka zremisowała na włas-
nym boisku z wyżej notowanym Pod-
górzem Kraków. Grając przez 30 mi-

nut w dziesięciu udało się zdobyć je-
den punkt. Należy podkreślić fatalne 
prowadzenie zawodów przez arbitra. 
Nie był on stronniczy, lecz swymi de-
cyzjami doprowadzał do niepotrzebnej 
nerwowości na boisko. Kuriozum było 
pokazanie czerwonej kartki Jackowi 
Boguszowi, jak i nie podyktowanie 
dwóch rzutów karnych po jednym dla 
Podgórza i Pychowianki. Ale po ko-
lei....
Początek meczu należał do Pycho-
wianki. Akcje zaczepne konstruował 
Jacek Bogusz a Mirosław Poniedziałek 
starał się zaakcentować swoj powrót 
na boisko po kontuzji tarfieniem do 
siatki. Po stronie Podgórza szczęścia 
próbował Woźniak. W 10 minucie ka-
pitan Pychowianki Marcin Wojas ład-
nie centrował z kornera i pod bramką 

Lepsika powstało nieliche zamiesza-
nie. Z kolei Mariusz Laurisz przepięki-
nie uderzył z rzutu wolnego z odległo-
ści ok 40 metrów. Rywale nie pozosta-
wali dłużni i grający trener Podgórza 
Wiącek próbował zaskoczyć Wojnara. 
20 minuta przyniosła akcję Sławomi-
ra Sukty, po dośrodkowaniu główko-
wał Mirosław Poniedziałek, za chwilę 
zaś Jacek Bogusz sprytnie strzelił z 
wolnego. Napór Pychowianki trwał, 
skrzydłem pociągnął Wojas, zacentro-
wał do „Wtorka”, ten lobował Lepsika, 
niestety niecelnie.Niedługo później a 
było to w 26 minucie, kombinacyjna 
akcja Bogusz-Wojas-Poniedziałek, 
zasiała popłoch wśród defensorów 
Podgórza. Podgórze otrząsnęło się z 
chwilowej przewagi gospodarzy. Ich 
kontry przyniosły dwa rzuty rożne, któ-
rych jednak nie potrafili wykorzystać. 
Groźnie pod bramką Wojnara było za 
to w 31 minucie, kiedy to po błędzie 
Zegarmistrza, przed szansą stanęli 
przyjezdni, wspaniale interweniował 
Tomasz Piórkowski, wybijając piłkę za 
linię końcową boiska. Po rogu uderzał 
Wiącek. „Zegar” zrehabilitował się w 

41 minucie powstrzymując atak Marci-
na Wiatera. Po zmianie stron w 47 mi-
nucie zaatakowali gospodarze. Przed 
szansą stanął Piotr Mrozek, lecz w 
zanieszaniu podbramkowym nie był 
w stanie ulokować piłki w bramce. 
Podrażnieni takim obrotem wydarzeń 
rywale zaatakowali i ponownie Marcin 

TAXI
6-CIO OSOBOWE

Kraków – Kraj – Zagranica

Ceny umowne

Jerzy Piórkowski

tel. 502 370 419

Gabinet Kosmetyczny

„Venus”
ul. Babińskiego 79

(Przy zakładzie fryzjerskim Ela)

-manicure, pedicure, tipsy, utwardzanie paznokci żelem, 

zdobienie w żelu, henna

Tel: 0504 932 164
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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 !!!!

	

	

SNIADANIA  * OBIADY DOMOWE *
NAPOJE * PIWO * LODY

UL.SKALICA	��	CODZIENNIE	10.00	–	��.00

Wiater był bliski szczęścia. Przewaga 
gości rosła i znów Marcin Wiarter ze 
swoim bratem Wojciechem przyprawi-
li kibiców Pychowianki o drżenie serc. 
Ten sam zawodnik zmusił w 54 minu-
cie Wojnara do najwyższego wysiłku. 

W 60 minucie nastąpił kluczowy mo-
ment meczu. Za dyskusję z arbitrem, 
czerwoną kartkę ujrzał Jacek Bogusz. 
Fakt, iż lider Pychowianki niezgadzał 
się z decyzjami słabo prowadzące-
go arbitra, lecz „czerwień” była karą 
nieadekwatną do przewinienia. Ar-
biter pomylił się po raz kolejny w 66 
minucie,kiedy to po faulu na Suk-
cie powinien wsklazać na „wapno”. 
Również odgwizdanie spalonego na 
którym rzekomo był Miroskaw Ponie-

działek, należy zakwalikfikowac do 
kategorii „sciene fiction”.
Od tej pory przewaga gości był spo-
ra. Raz po raz przedzierali się w pole 
karne Pychowianki. Najwięcej popło-
chu siał znakomicie dysponowany 

Marcin Wiater, jednak najlepszą stu-
procentową sytuację goście mieli w 
83 minucie, kiedy to ich zawodnik nie 
trafił do pustej bramki z kilku metrów. 
W 89 minucie arbiter po faulu Mariu-
sza Góreckiego powinien podyktowac 
rzut karny dla Podgórza, jednak po 
raz kolejny podkrślił, iż prowadzenie 
zawodów nie jest jego mocną stroną, 
przynajmniej tego dnia.
Remis po słabym choć zacętym me-
czu, nie zadawala gospodarzy. Goście 

Rzozovia - Pychowianka 6:3 (2:2)

Hat trick i 
porażka
Bramki: Kostrz x 3

Pychowianka: Wojnar - Ł.Górecki, Pajdzik (46 min M.Górecki), 
T.Piórkowski, Patnaik (72 min J.Piórkowski) - Mrozek, Zegar-
mistrz (85 min Musiał), Sukta, Wojas - Kostrz, Poniedziałek (78 
min Pałach)

Żółte kartaki: Kostrz, T. Piórkowski
Widzów: 100

grający o „pietruszkę” mogą czuć się 
usatysfakcjonowani. W meczu tym, 
pożegnano przynajmniej na jakiś czas 
Dawida Łysia, który rozstaje się z Py-
chowianką, szukając pracy za grani-
cą. Dawid ! Powodzenia i wróć do nas 
jeszcze, dzięki za serce, które zosta-

wiłeś na boisku. Mecz z Podgórzem, 
to także powrót to drużyny po długo-
trwałej kontuzji Mirosława Poniedział-
ka. Jeśli zdrowie dopisze, to zapewne 
„Wtorek” przysporzy nam jeszcze wie-
le radości w tym sezonie.
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Bez słów...

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

HURTOWNIA DROBIU MIĘSA I WĘDLIN
Skawina ul. Lipowa 4

Zapraszamy:
Pn – So 6:00 – 15:00

Zamówienia przyjmujemy przez 24h na dobę
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