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czy wygrywasz, 
czy nie...
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TABELA

Raz na wozie...
raz pod wozem....

 Nazwa              Mecze    Punkty Z. R. P.   Bramki

1 Bratniak Kraków  14 33 11 0 3      81-22
2 Pychowianka Kraków  13 33 11 0 2      35-16
3 Powiśle Ochodza 13 19 6 1 6      30-28
4 Salwa Kraków   13 19 6 1 6      35-36
5 PKS Porta Kraków 13 19 6 1 6      35-32
6 Bronowicki Kraków  14 18 6 0 8      39-38
7 Gajowianka II Gaj  14 14 4 2 8      28-48
8 Grom Kraków   13 12 4 0 9      20-59
9 Polonia Kraków   13 10 3 1 9      24-48

Każda seria ma swój kres... 
Pachniało B-klasą w Pychowicach, 
niestety Bratniak odczarował "twier-
dzę Pychowice" i wywiózł z Tyniec-
kiej komplet punktów. Ponoć nadzieja 
umiera ostatnia i gra się do końca...  
W ubiegłą niedzielę Pychowianka-
pauzowała, zaś owiany zwycięskim 
mirem Bratniak nie sprostał Salvie 
i zszedł z boiska pokonany. Teraz 
przed nami emocjonująca końców-
ka...Trzy mecze, które trzeba po 
prostu wygrać: Grom, Bronowicki, 
Salva. W tych meczach, przy  zało-
żeniu, iż Bratniak wygra dwa ostatnie 
spotkania (Porta i Polonia Kraków) 
musimy zdobyć 7 punktów. 
Liczymy na waszą obecność i pomoc 

Harmonogram  
meczy Pychowianki

25.05 (niedziela) godz. 17.30
Bronowicki Kraków - Pychowianka

01.06 (niedziela) godz. 17.30
Pychowianka Kraków - Salva Kraków 
  

Do zobaczenia przy Tynieckiej !!!
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Pychowianka - Powiśle Ochodza 3:1 (1:0)

A My swoje...
1:0 Zegarmistrz 38 min
2:0 Fitt 47 min
3:0 Szczypczyk 58 min
3:1 68 min

Pychowianka: Rudnik - Ł.Górecki, 
Mucha, Fitt, Góral - Kowalik (63 min 
Patnaik), M.Pałach, Zegarmistrz (85 
min J.Piórkowski), T.Piórkowski (70 
min Musiał) - Wojas, Szczypczyk (65 
min J.Pałach)

Sędziował: Piotr Turcza
Widzów: 50

Kolejne punkty, które przybliżają  
Pychowiankę do awansu zostały zdo-
byte. Jednak łatwo nie było. Pierwsza 
część spotkania była dość bezbarw-
na, choć Pychowianka posiadała lek-
ką przewagę, długo nie przekładało 
się to na zdobycze bramkowe.
Już w 2 minucie z daleka uderzał 
Tomasz Piórkowski w rewanżu lewą 
stroną skontrowało Powiśle. W 10 
minucie gospodarze wykonywali dwa 
rzuty rożne, po jednym z nich głów-
kował Marek Pałach. Chwilę później 
Marcin Wojas „kropnął” z dystansu, 
Powiśle uderzało z wolnego jednakże 
Kamil Rudnik był na posterunku. Rów-
nież z wolnego z tymże na przeciwną 
bramkę strzelał Wojas, bramkarz wybił 
na róg. W 36 minucie zakotłowało się 
pod bramką gospodarzy, być może to 
zmobilizowało "Pycho" do aktywniej-
szej postawy.
W 38 minucie po ogromnym zamie-

szaniu na polu karnym Powiśla, naj-
więcej zimnej krwi zachował Jacek 
Zegarmistrz i skierował piłkę do siatki.
Jeszcze Marcin Wojas próbował tra-
fić bezpośrednio z rzutu rożnego i na 
tym emocje w pierwszej części gry się 
skończyły.
Ciekawiej było w drugiej części gry.
Goście zaraz po gwizdku probowali 
zaskoczyć Rudnika z dystansu.
Pychowianka odpowiedziała szybko. 
Filar pychowickiej defensywy Piotr 
Fitt celnie uderzył głową i bramkarz 
z Ochodzy po raz drugi wyjmował fut-
bolówkę z siatki.
Gospodarze nadal przeważali, byli 
bardziej aktywni. Ukoronowaniem 
starań była akcja, po której Jacek 
Zegarmistrz lewą nogą zagrał idealnie 
na głowę Michała Szczypczyka, a ten 
podwyższył na 3:0.
Popularny "Koks" bliski szczęścia był 
w 61 minucie, lecz zbyt długo zwlekał 
z oddaniem strzału.
Wysokie prowadzenie nieco uśpi-
ło gospodarzy i do głosu doszło 
Powiśle. Goście groźnie kontrowali, 
siejąc momentami popłoch w defen-
sywie "Pycho".
W 68 minucie spotkania dwóch gra-
czy Powiśla przy biernej postawie na-
szych graczy przeszło z piłką około 40 
metrów, wprawdzie Rudnik próbował 
ratować sytuacje, lecz rywale płaskim 
strzałem ulokowali piłkę w siatce...3:1

Kolejne minuty to napór gości. W 
70 i 72 minucie po rzutach wol-
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nych Rudnik był na posterunku.  
Pychowianka skontrowała, lecz po 
akcji Jakub Pałach - Marcin Wojas 
ten pierwszy znalazł się na pozycji 
spalonej. Śliską nawierzchnie starał 
się wykorzystać Tomasz Piórkow-
ski - uderzył mocno z daleka, jed-
nak znów groźniej było pod bramka  
Pychowianki i Kamil Rudnik kilka-
krotnie wykazał swój bramkarski 
kunszt. Gospodarze szanse mieli 
jeszcze dwukrotnie. Raz po faulu na  
Łukaszu Góreckim rzut wolny egze-
kwował Sebastian Mucha, po jego 
uderzeniu zakotłowało się pod bramką 
Powiśla, zaś w końcówce spotkania, 

ten sam zawodnik uderzył z dystansu, 
piłka odbiła się od górnej części po-
przeczki i wyszła poza boisko. Jesz-
cze raz Powiśle zaatakowało lecz 
bramkarz Pychowianki miał w niedzie-
lę "swój dzień". Końcówka to strzały  
z wolnego Marka Pałacha i Piotra  
Fitta, lecz wynik nie uległ już zmianie.
Kolejne trzy punkty zaksięgowane, 
teraz trzeba pokonać Bratniaka by 
śmiało myśleć o awansie...
Podkreślić należy bardzo dobre pro-
wadzenie zawodów przez arbitra  
Piotra Turczę, jak i sportową postawę 
obu drużyn. Oby tak zawsze...

Czy wygrywasz, czy nie,
 zawsze ja kocham Cię, 
 w sercu moim PYCHO,

 i na dobre i na złe !!!
 
W sobotę 14 czerwca o godzinie 
18.00, starym zwyczajem, na bo-
isku Pychowianki zmierzą sie ekipy  
Pychowianki i jej Kibiców. Pod-
czas spotkania kończącego sezon  
2007 / 2008 (mecz z Salvą - 01.06.2008 
), w przerwie, prowadzone będą za-

Zakończenie sezonu

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 !!!!

pisy wśród Kibiców. Zainteresowa-
ni proszeni są o zadbanie o obuwie 
sportowe (klub zapewnia koszulki, 
spodenki i getry) oraz zapisanie się na 
listę podczas wspomnianego meczu. 
Jest to ważne, ponieważ posiadamy 
określoną liczbę strojów, a chcemy 
uniknąć kłopotów „logistycznych".
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Pychowianka - Bratniak Kraków 1:5 (1:2)

Druga porażka
źródło : www.futbol.org.pl

Wojas 4 - Kutrzyk 18, 23, Kułaj 66, 
Gdula 87, Kupka 89

Sędziował: Marcin Jurek (Kraków)
Żółta kartka: Mucha
Widzów: 80

Pychowianka: Rudnik - Ł.Górecki, Fitt, 
Mucha, Góral - Sukta, Zegarmistrz, 
M.Pałach (61 Patnaik), T.Piórkowski 
(79 J.Pałach) - Wojas, Szczypczyk (88 
J.Piórkowski).

Bratniak: Stolarski - Mosiołek (76  
Piławski), Mazurek, Stec, Dura -  
Kutrzyk, Górka, Kupka, Gdula -  
Oliwer (76 Solak), Kułaj.

Sensacyjnie zakończył się pojedy-
nek na szczycie w krakowskiej Klasie 
C, gr. I. Sensacyjnie dlatego, że to  
Pychowianka była liderem tabeli i to 
ten zespół wygrał jesienią na boisku 
Bratniaka. Tymczasem dziś w Pycho-
wicach przodująca dotąd w tabeli dru-
żyna gospodarzy została rozniesiona 
na strzępy. Co ciekawe, gdyby punkty 
przyznawano za ilość zmarnowanych 
okazji bramkowych, to gospodarze 
zgarnęliby całą pulę. Już w 4 minu-
cie pięknego gola dla Pychowianki 
zdobył Wojas, który nie dał szans  
Stolarskiemu potężnym uderzeniem 
z narożnika pola karnego. Kilka mi-
nut potem tuż obok bramki uderzał  
M.Pałach. W 15 minucie gospodarze 
omal nie wbili sobie gola samobój-

czego. W słupek bramki Rudnika trafił 
bowiem Mucha. Kolejne dwie akcje 
gości odwróciły losy całego spotkania. 
W 19 minucie z rzutu wolnego z 20 
metrów uderzał Kutrzyk, a piłka po ry-
koszecie od obrońcy zupełnie zmyliła  
Rudnika. Cztery minuty potem było już 
1:2. Strzelcem bramki okazał się po-
nownie Kutrzyk. Ten zachował się naj-
przytomniej w zamieszaniu pod bram-
ką gospodarzy i wpakował ją do siatki 
z niewielkiej odległości. Potem obej-
rzeliśmy festiwal zmarnowanych okazji 
stuprocentowych. W rolach głównych 
wystąpili piłkarze Pychowianki. W 25 
minucie po centrze Wojasa, z piłką 
metr od bramki minął się nieszczęśli-
wie Szczypczyk. W 37 minucie po do-
środkowaniu Sukty, bramkarza gości 
z 2 metrów nie zdołał pokonać T.Piór-
kowski i wreszcie w 44 minucie Wo-
jas wykańczał główką wrzutkę Sukty, 
ale piłka o centymetry minęła okienko 
bramki Stolarskiego. Ostatnią wyma-
rzoną okazję gospodarze mieli tuż po 
przerwie. Piłkę z autu w pole karne 
wrzucił Szczypczyk, a najwyższy na 
boisku Zegarmistrz wygrał pojedynek 
główkowy na 5 metrze od bramki. Piłka 
niefortunnie trafiła jednak w poprzecz-
kę. Goście nie zmarnowali w zasadzie 
żadnej nadarzającej się okazji. W 66 
minucie pięknym uderzeniem z 25 
metrów żadnych szans Rudnikowi nie 
dał Kułaj. Na tym skończyły się emo-
cje w tym spotkaniu. W końcowych 
jego fragmentach przyjezdni dobili 
przeciwnika i z boiska schodzili z bar-
dzo wysokim zwycięstwem na koncie. 
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W 87 minucie dośrodkowanie Górki  
z rzutu wolnego wykorzystał Gdula,  
a chwilę potem Rudnika kompletnie 
zaskoczył uderzeniem w długi róg 
Kupka. Bratniak wygrał mecz zasłuże-
nie bo wykorzystał w zasadzie wszyst-

Strzelcy bramek 
dla „Pycho”

8
Piotr Mrozek

7
Marcin Wojas

3
Jacek Zegarmistrz

Marek Pałach
2

Tomasz Piórkowski
Sławomir Sukta
Oskar Patnaik

Michał Szczypczyk
1

Paweł Musiał
Krzysztof Marek

Sebastian Mucha
Jakub Pałach

Piotr Fitt 

kie nadarzające się okazje. Miejscowi 
mieli tych szans tyle samo, ale skorzy-
stali zaledwie z jednej.



Pięć lat 
Pychowianaki
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TAXI
6-CIO OSOBOWE

Kraków – Kraj – Zagranica

Ceny umowne

Jerzy Piórkowski

tel. 502 370 419

W tym roku dane nam jest święto-
wać pięciolecie. Niestety z hucznych 
obchodów jubileuszu raczej "nici", 
tym nienniej Klub przygotował kilka 
niespodzianek.
 
Wydane zostaną szaliki jubileuszowe 
z okazji pięciolecia Klubu. Podczas 
ostatniego meczu z Salvą prowadzo-
ne będą zapisy na szaliki.
Cena dla osób, które na meczu  
z Salvą wpłacą przedpłatę wynosi 20 
złotych, w wolnej sprzedaży 25 zło-
tych.
Szaliki można będzie odebrać pod-
czas meczu Pychowianka - Kibice 14 
czerwca br.
 
Kolejną inicjatywą jest wydanie historii 
Pychowianki.
Będzie to vademecum każdego  
Pycho-Fana.

Zamieszczone będą wyniki wszyst-
kich oficjalnych spotkań Pychowianki, 
strzelcy bramek, statystyki, ciekawost-
ki...
Warto posiadać w domu taką rzecz...
Po latach każdy z nas będzie mógł od-
tworzyć sobie, to co przeżył z Klubem, 
może nawet poczytać o sobie ???
Koszt tego wydawnictwa podamy w 
następnej gazetce.
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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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POLSKA BIAŁO-
CZERWONI !!!
Coraz bliżej do wielkiego piłkarskiego 
święta - finałów Mistrzostw Europy 
w Piłce Nożnej 2008. Aby nieświa-
domie nie zaplanować sobie innych 
zajęć w terminie, w którym Nasi 

Terminarz - Grupa B
 
Data   Godzina  Miasto   Drużyna I Drużyna II
2008-06-08  18:00   Wiedeń  Austria   Chorwacja
2008-06-08  20:45  Klagenfurt Niemcy  Polska
2008-06-12  18:00  Klagenfurt Chorwacja Niemcy
2008-06-12  20:45  Wiedeń  Austria  Polska
2008-06-16  20:45  Klagenfurt Polska  Chorwacja
2008-06-16  20:45  Wiedeń  Austria  Niemcy

będą walczyć o misrzostwo już te-
raz podjemy terminarz meczy grupy,  
w której występują Polacy. 


