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Słowo wstępu

 Przez ostatnie dwa ty-
godnie sporo się działo. Pycho-
wianka rozegrała aż trzy mecze 
ligowe, dlatego gdyż 1 maja od-
rabiano odwołaną, pierwszą ko-
lejkę rundy rewanżowej. Bilans 
to dwa zwycięstwa i jedna poraż-
ka. Niestety porażka dotyczy naj-
ważniejszego z wymienionych 
meczy. Spotkania o przysłowio-
we sześć punktów, z rewelacją 
rundy, drużyną Rybitw Kraków, 
ale po kolei... Pierwszy ważny 
mecz, to mecz z Sokołem Rybna. 
Goście byli bardzo zmotywowa-
ni, ponieważ przy wygranej mie-
li szansę zamienić się z Pycho-
wianą na fotelu wicelidera. Po 
zamieszaniu z boiskiem, na któ-
rym miał zostać rozegrany mecz, 
ostatecznie udało się zagrać na 
boisku SMS-u Kraków, na ul. 
Szablowskiego i co najważniej-
sze zwyciężyć.   
 Mecz z Tyńcem to mia-
ła być formalność. Gdy kibice w 
większości, odpoczywali na dłu-
gim, majowym weekendzie za-
wodnicy Pychowianki stanęli do 
boju z Tyńcem. Mecz do łatwych 
nie należał, a Tyniec nie zamie-
rzał tanio sprzedać skóry. Pycho-
wianka miała sporą przewagę, 
jednak nie mogła jej udokumen-
tować serwując emocje do same-
go końca spotkania.

 Trzeci mecz, z Rybitwa-
mi był szalenie ważny. Rybi-
twy w rundzie rewanżowej jesz-
cze nie przegrały, mało tego nie 
straciły nawet bramki. Obydwie 
ekipy bardzo motywowały się 
przed tym meczem, jak się póź-
niej okazało gospodarzom udało 
się to bardziej. Wobec sensacyj-
nej przegranej Strażaka Rączna 
(lider) w Rzozowie Pychowian-
ka miał szansę objąć fotel lidera. 
Rybitwy chciały się z rewanżo-
wać za „lanie” jakie Pychowian-
ka spuściła im w minionej rundzie  
(10:1) oraz potwierdzić swoją do-
brą formę. Niestety, zwycięsko i  
zasłużenie z tej potyczki wyszły 
Rybitwy. Byli bardziej zmotywo-
wani i skoncentrowanie, a w ich 
grze  było widać ogromną deter-
minację i zaangażowanie. 
 Porażka oddala nas od 
awansu i mimo, że nadal zajmu-
jemy fotel wicelidera, a szczęście 
nam sprzyja (większość drużyn 
z czołówki przegrała w ostatniej 
kolejce), to aby myśleć o awan-
sie potrzebna jest wielka mobili-
zacja... W środę na treningu od-
były się rozmowy z zawodnika-
mi... miejmy nadzieję, że przy-
niosą skutek i Pychowianka od-
zyska formę.
 

Ł.G.
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Pychowianka Kraków - Sokół Rybna 4:1 (4:1)

Bramki:
1:0 K.Piórkowski 6 min
1:1 7 min
2:1 Ł.Balicki 23 min
3:1 G.Jeleń 33 min
4:1 K.Piórkowski 41 min

Żółte kartki:
M.Pałach 39 min
R.Tomasiak 74 min
P.Król 77 min

Pychowianka: P.Wolnik, T.Piór-
kowski, S.Sukta, K.Kuzyk, W.Ol-
ko, Ł.Balicki (63 min K.Dubel), 
P.Król (86 min W.Ferdek), P.Mro-
zek, M.Pałach (86 min D.Śmiert-
ka), K.Piórkowski, G.Jeleń (73 
min R.Tomasiak).

Widzów:
70

 W piękne sobotnie popo-
łudnie, licznie zgromadzeni wi-
dzowie, byli świadkiem „meczu 
na szczycie”. Tym razem w roli 
gospodarza, Pychowianka wy-
stąpiła przy ul. Szablowskiego, 
gdyż boisko w Skotnikach było 
zajęte. Po porażce w Rzozowie 
w bramce stanął Paweł Wolnik 
i spisał się znakomicie. W 6 mi-
nucie, zaraz po pojawieniu się 
na boisku Fan Clubu ze Skotnik, 
ładną akcję przeprowadziło trio: 

Balicki-Król-Jeleń, a wykończył 
ją sprytnym strzałem K.Piórkow-
ski. Nim kibice ochłonęli z rado-
ści, kontra Sokoła przyniosła wy-
równanie. Pychowianka domino-
wała, gra toczyła się na połowie 
rywali. W 15 minucie piłkę roze-
grali: Mrozek z Jeleniem, a chwi-
le później „Pio” pięknie uderzył z 
dystansu. Później bramce Soko-
ła próbowali zagrozić: M.Pałach, 
Balicki, T.Piórkowski i Olko. W 23 
minucie M.Pałach z Królem kom-
binacyje zagrali piłkę, ta trafiła do 
Balickiego, który ładnym balan-
sem ciała minął dwóch rywali i 
strzałem po długim rogu pokonał 
bramkarza.
 „Bali” próbował podwyż-
szyć prowadzenie w 26 minu-
cie, lecz ładny strzał przy słupku, 
na róg sparował bramkarz. Gol 
na 3:1 padł w 33 minucie. Akcję 
skrzydłem zainicjował T.Piórkow-
ski, wrzucił piłkę w pole karne, 
a Jeleń sprytnym strzałem gło-
wą umieścił piłkę w siatce. Wynik 
spotkania po indywidualnej akcji 
w  41 minucie ustalił K.Piórkow-
ski.
 Druga połowa była znacz-
nie mniej ciekawa. Gospoda-
rze pilnowali wyniku, gra toczy-
ła się w środku pola, ale bram-
ki i tak mogły paść. W 55 minu-
cie, znakomicie spisał się Wolnik, 
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Restauracja–Pizzeria, ul. Skalica 23 A, Kraków–Pychowice
tel. (12) 376 67 92 otwarte codziennie 13.00 – 22.00

J&J Sport Center Kraków, ul. Winnicka 40, 30-394 Kraków -Skotniki

Pychowianka Kraków - Sokół Rybna 4:1 (4:1)

broniąc strzał z siedmiu metrów! 
W 71 minucie na bramkę Soko-
ła strzelał Dubel, który po niemal 
dwuletniej przerwie, powrócił do 
Pychowianki. Rywale swych sił 
próbowali w 75 minucie, Wolnik 
wyszedł jednak z opresji obronną 
ręką.
 Sokół próbował jeszcze 
zmniejszyć stratę, lecz ich zapę-
dy studzili Sukta i Kuzyk. Jesz-
cze Olko szarpnął prawym skrzy-
dłem i sędzia odgwizdał koniec 
spotkania.
 Po klęsce w Rzozo-
wie, tym razem zawodnicy Py-
chowianki zdali egzamin. Teraz 
każdy mecz będzie meczem „o 
wszystko”. Będzie coraz ciężej, 
bo na Pychowiankę mobilizuje 

się każdy rywal.

A.S.
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Pychowianka Kraków - KS Tyniec 2:0 (1:0)

Bramki:
1:0 W.Solak 42 min
2:0 K.Piórkowski 90 min

Żółte kartki:
W.Solak 26 min
S.Sukta 60 min
K.Dubel 84 min

Pychowianka: P.Wolnik, S.Sukta,
W.Solak, K.Kuzyk, T.Piórkow-
ski, W.Ferdek (63 min M.Wojas), 
M.Pałach, P.Mrozek, K.Dubel (86 
min D.Śmiertka), G.Jeleń (89 
min J.Pałach), Ł.Balicki (63 min 
K.Piórkowski).

Widzów:
30

 Pychowianka Pany! W 
derbowym pojedynku, po golach 
Wojciecha Solaka (42 min z kar-
nego) oraz Kamila Piórkowskie-
go w 90 minucie. Pychowian-
ka była zdecydowanym fawory-
tem, jednak goście zagrali bar-
dzo ambitnie i do ostatnich chwil, 
losy meczu były niepewne. Pomi-
mo ogromnej przewagi, zawod-
nicy z Pychowic długo nie mogli 
udowodnić swej wyższości, do-
piero gol K.Piórkowskiego w doli-
czonym czasie gry pozwolił ode-
tchnąć z ulgą.

A.S. 

Rybitwy Kraków - Pychowianka Kraków 2:0 (0:0)

Bramki:
1:0 52 min
2:0 57 min

Żółte kartki:
K.Kuzyk 18 min
Ł.Balicki 55 min
M.Pałach 63 min

Pychowianka: P.Wolnik, P.Król, 
K.Kuzyk, Ł.Balicki (57 min R.To-
masiak), T.Piórkowski, S.Sukta,
M.Pałach, P.Mrozek, K.Dubel, 

K.Piórkowski, G.Jeleń.

Widzów:
80

 Pychowianka nie sprosta-
ła wiosennej rewelacji rozgrywek. 
Rybitwy zwyciężyly dziś 2:0. Nasi 
zawodnicy zagrali nie najgorsze 
zawody, natomiast szwankowało 
wykończenie. Nieco na losy me-
czu wpłynęła praca arbitrów, lecz 
nie można zwalać winy na sę-
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Rybitwy Kraków - Pychowianka Kraków 2:0 (0:0)

dziowanie. Rywalom gratulujemy 
3 punktów...
 Mecz wywołał spore zain-
teresowanie wśród kibiców obu 
drużyn. Początek spotkania przy-
niósł wzajemną wymianę ciosów. 
Najpierw bramce gospodarzy za-
groził Dubel, w rewanżu rywa-
le strzelili nad poprzeczką. W 7 
minucie z głowy uderzał Balicki, 
chwilę wcześniej akcję gospoda-
rzy przerwał Sukta. Groźnie pod 
naszą bramką było w 11 minucie, 
jednak piłkę zmierzającą pod po-
przeczkę złapał Wolnik. Kolejną 
wrzutkę Rybitw, głową wybił Król, 
chwilę wcześniej po strzale go-
spodarzy, piłka minęła nasz słu-
pek. W 20 minucie kontrę prze-
prowadzili bracia Piórkowscy, za-
brakło jednak szczęścia. W 28 
minucie Mrozek pięknie zagrał 
do Jelenia, jednak arbiter do-
patrzył się spalonego. Gol mógł 
paść w 32 minucie, po uderzeniu 
Króla z wolnego, minutę później 
dobrą szanse zmarnował K.Piór-
kowski. W tej części gry, po faulu 
na K.Piórkowskim, arbiter mógł 
podyktować rzut karny. Rywal 
wskoczył naszemu rywalowi na 
plecy, jednak gwizdek arbitra mil-
czał. Nieuznanie bramki strzelo-
nej przez Jelenia, również wywo-
łało sporo kontrowersji.
 Po zmianie stron Pycho-

wianka atakowała, lecz gole zdo-
bywali rywale. W 52 i 57 minucie, 
po dwóch podobnych akcjach, 
rywale cieszyli się ze zdobyczy 
bramkowych. Pychowianka ata-
kowała, przeważała, lecz sku-
teczność tego dnia była fatalna. 
W 72 minucie, po akcji K.Piór-
kowski-Jeleń, bramkarz obro-
nił stopą. W 77 minucie z wol-
nego uderzał Król, chwilę póź-
niej dogodną sytuację zmarno-
wał K.Piórkowski. Nasz „strzelec 
wyborowy” nie miał najlepszego 
dnia. W ostatniej minucie w polu 
karnym faulowany był „Juri”, jed-
nak nawet rzut karny, nie przy-
niósł nam kontaktowej bramki.  
 Punkty zostały w Rybi-
twach. W zespole pokonanych 
pochwalić należy: Suktę - rozgry-
wającego bardzo dobre zawody 
oraz Mrozka, T.Piórkowskiego i 
Króla.

A.S. 
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Kamil Piórkowski : 29
Grzegorz Jeleń : 21
Wojciech Solak : 8
Łukasz Balicki : 7
Marek Pałach : 4
Wiktor Olko : 2
Oskar Patnaik : 1
Rafał Tomasiak : 1
Jerzy Lorek : 1
Jakub Pałach : 1

TABELA
 Nazwa     Mecze    Pkt. Z. R. P.        Bramki
1 Strażak Rączna 18 39 12 3 3 48 - 22
2 Pychowianka Kraków 18 37 12 1 5 75 - 31
3 KS Rybitwy Kraków 18 37 11 4 3 51 - 33
4 Sokół Rybna  18 32 10 2 6 42 - 39
5 Grzegórzecki Kraków 17 30 8 6 3 34 - 22
6 Błękitni Czułówek 18 25 7 4 7 49 - 40
7 Rzozovia Rzozów 17 24 7 3 7 43 - 42
8 Strzelcy Kraków 18 22 6 4 8 38 - 45
9 Polonia Kraków 18 20 6 2 10 27 - 38
10 Trzebol Wielkie Drogi 18 19 5 4 9 30 - 43
11 Piast II Wołowice 18 18 5 3 10 28 - 47
12 Powiśle Ochodza 18 17 5 2 11 41 - 62
13 Sparta  18 16 4 4 10 31 - 51
14 KS Tyniec  18 16 4 4 10 25 - 47

Tabela i lista strzelców

Strzelcy Pychowianki



8

PRALNIA I MAGIEL
J.L. OCHOJNA

*PRANIE   *PRASOWANIE
        TANIO, SZYBKO, SOLIDNIE

PYCHOWICE, ul. JEMIOŁOWA 5 tel. kom. 0 509 182 427
Dla Was pierzemy bardzo tanio......dla „Pychowianki” za darmo !!!!
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TAXI
8 - OSOBOWE

Kraków – Kraj – Zagranica

Ceny umowne

Jerzy Piórkowski

tel. 502 370 419


