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Witamy ponownie!!! 
      Mamy przyjemność gościć Państwa  dziś na naszym drugim meczu na własnym boisku, a piątym w rundzie 
wiosennej 2004. Jest to dla nas tym przyjemniejsze, iŜ nasza druŜyna przełamała wreszcie passę poraŜek w 
spotkaniach wyjazdowych i zdobyła pierwsze historyczne punkty na boisku rywala zwycięŜając Sokół Rybna 
5:3. Hat-trickiem popisał się Mirosław Poniedziałek najskuteczniejszy strzelec druŜyny – obecnie 15 goli na 
koncie. Mecz inaugurujący sezon na boisku w Pychowicach ( z Powiślem Ochodza)był zaś pierwszym, w którym 
nastąpił podział punktów. 
W dniu dzisiejszym rywalem Pychowianki jest  Sparta Przeginia Duchowna . DruŜyna ta zajmuje obecnie drugie 
miejsce w tabeli. W ostatnim meczu zwycięŜyła Powiśle Ochodza 2-0. W zeszłym sezonie zajęła 5 miejsce na 
koniec rozgrywek. Serdecznie witamy !. 
 
Oto relacje z naszych ostatnich spotkań : 
                                              PYCHOWIANKA Kraków - POWI ŚLE Ochodza 0:0 

PYCHOWIANKA: Wojnar - Balon, Szczypczyk, Musiał, Ł.Górecki - Sukta ( 
65 min Mastek ), Łyś ( 75 min Fiter ), Wojas, D.Kolorus (46 min Kawalec ), 
Kosiński ( 46 min Kopeć) - Poniedziałek 
 
KARTKI:Wojnar, D.Kolorus, Wojas, Mastek 
 
WIDZÓW: ok. 150Spotkanie z Powiślem Ochodza zainaugurowało rundę 
wiosenną sezonu 2003/2004.. Przy licznie zgromadzonej publiczności 
zespół gospodarzy odniósł pierwszy remis w w rozgrywkach. Pierwsze 
minuty stały pod znakiem przewagi przyjezdnych, to oni częściej byli przy 
piłce i stwarzali okazje podbramkowe. JednakŜe w miarę trwania meczu, to 
gracze z Pychowic zaczęli dyktować warunki gry. Groźnie na bramkę rywali 
strzelali :Poniedziałek, Wojas i Łukasz Górecki. W szczególności ten ostatni 
zasłuŜył w przekroju całego spotkania na słowa uznania. Pewny w obronie, 
aktywny w akcjach ofensywnych, był zdaniem kibiców najlepszym 
piłkarzem spotkania. W drugiej połowie, znacznie ciekawszej, bliŜsza 
wygranej była druŜyna Pychowianki. Niestety, najpierw Rafał Kopeć ( 
powrót na boisko po kontuzji) zgubił piłkę w polu karnym, następnie piękny 
strzał z wolnego w wykonaniu Marcina Wojasa wybronił golkiper Powiśla, 
równieŜ atomowe uderzenie Łukasza Góreckiego nie znalazło drogi do 
bramki. W przekroju całego spotkania zespól z Pychowic zasłuŜył na 
zwycięstwo, ale w piłce waŜne jest to, „co w bramce". Niestety, aŜ czterech 
piłkarzy Pychowianki zobaczyło Ŝółte kartoniki, choć nie naleŜy negować 
decyzji sędziego, to, jeŜeli równą miarą traktować obie druŜyny, to takŜe 
rywale powinni być surowo potraktowani przez arbitra. Sędzia pogubił się w 
końcówce spotkania, kiedy to zarówno za faul na Rafale Kopciu naleŜał się 
miejscowym rzut karny, tak i na wapno powinien wskazać, gdy w polu 
karnym faulowany był gracz z Ochodzy. Odnotować naleŜy debiuty w 
druŜynie Pychowianki nowych piłkarzy - Sławomira Kawalca, Sławomira 
Sukty, Zbigniewa Fitera oraz Pawła Musiała. Na ławce rezerwowych zasiadł 
równieŜ Maciej Wojcieszak - rezerwowy bramkarz. RównieŜ na ławce 
rezerwowych, zasiadła masaŜystka zespołu Małgorzata Wojdyła studentka 
rehabilitacji na krakowskiej AWF. Swój debiut miały równieŜ wiaty - ławki 
rezerwowych, które dzięki pracy zawodników, zostały w ubiegły wtorek 
zamontowane. W tym miejscu pragniemy podziękować Panu Józefowi 
Ochojnie za bezpłatny transport !!!  

 

 

RONOWIANKA II Kraków - PYCHOWIANKA Kraków 3:1 (3:1) 

BRAMKA: Poniedziałek 
PYCHOWIANKA: Wojnar - Balon( 46 min Sukta), Szczypczyk, Musiał (77 
min Fiter), Ł.Górecki - Mastek ( 46 min Kopeć), D.Kolorus, Łyś Wojas, 
Kosiński ( 46 min Kawalec) - Poniedziałek 
KARTKI: Szczypczyk, Ł.Górecki 
WIDZÓW: ok 50 ( ok 30 z Pychowic)Nie udało się piłkarzom Pychowianki 
zdobyć pierwszych punktów na wyjeździe......Choć wydawałoby się, iŜ 
przeciwnik jest w zasięgu ręki, to niestety jak to mawiał sławny trener 
Wojciech Łazarek, "pierwszą cześć przegraliśmy, ale w drugiej był 
remis...",Dewiza popularnego "Baryły" punktów jednak nie przynosi. Mecz 
zaczął się tradycyjnie od lekkiej przewagi rywali, czego konsekwencją były 
dwa szybko stracone gole. Po raz kolejny bramki były nie dziełem rywali, 
lecz prezentami od naszych piłkarzy. Przy bramce na 1:0 nie bez winy był 
bramkarz naszego zespołu Jarosław Wojnar, który wyszedł zbyt daleko z 
bramki i rywale skrzętnie to wykorzystali. Przy drugim strzale w światło 
bramki, piłki nie wybił próbujący ratować sytuację Łukasz Balon, poślizgnął 
się na mokrej murawie. Wprawdzie kontaktowego gola zdobył Mirosław 
Poniedziałek, lecz po rzucie roŜnym po raz trzeci golkipera Pychowianki 
pokonali rywale. Druga cześć spotkania to determinacja i walka do 
upadłego piłkarzy z Pychowic. Brak szczęścia oraz zimnej krwi spowodował, 
iŜ gracze z Bronowic mogli cieszyć się zwycięstwem. Goście mieli 3, 4 
dogodne sytuacje strzeleckie, niestety albo na przeszkodzie stawał słupek, 
lub teŜ dobrze dysponowany bramkarz Bronowianki. PoraŜka, którą biorąc 
pod uwagę zaangaŜowanie ( w szczególności w drugiej połowie) moŜna 
wybaczyć. Od piłkarzy jednak naleŜy wymagać zdobywania choćby jednego 
punktu na wyjeździe...  

SOKÓŁ Rybna - PYCHOWIANKA Kraków 3:5 (2:4)BRAMKI: Łyś, 
Kawalec,Poniedziałekx3 
PYCHOWIANKA: Wojnar - Balon, Szczypczyk, Musiał, Ł.Górecki (60 min 
Sopata) - Kopeć, Tarnowski, K.Kolorus, Łyś, Kawalec ( 72 min Kosiński) - 
Poniedziałek 
WIDZÓW: ok 70 ( ok 15 z Pychowic)Mecz rozpoczął się z kilku minutowym 
opóźnieniem. Pierwszy kwadrans to w miarę wyrównana gra z lekką 
przewagą gości. W 15 min po powstrzymaniu akcji gospodarzy szybka 
kontra w wykonaniu Pychowianki. Kolorus zagrał do uciekającego lewą 
stroną Kawalca, który mądrze odegrał na środek do Łysia, a ten nie 
zastanawiając się, silnym strzałem posłał piłkę w prawe "okienko". Goście 
niedługo cieszyli się z prowadzenia, gdyŜ wyrównującą bramkę zdobył 
perfidnie ręką "wyróŜniający się" zawodnik Sokoła. Przyjezdni nie załamali 
się i ciągle groźnie atakowali (poprzeczka po główce Łysia), czego 
następstwem była bramka Kawalca, po pięknym dośrodkowaniu 
Szczypczyka. Kilka minut później po ewidentnym faulu w polu karnym 
arbiter nie mógł zrobić nic innego jak wskazać na "11". Karnego pewnym 
strzałem po ziemi wykorzystał Poniedziałek. Przed przerwą padły jeszcze 
dwie bramki. Najpierw ponownie na listę strzelców wpisał się Poniedziałek, 
a później bramkę na 4-2 zdobył gracz Sokoła. Drugą część spotkania 
Pychowianka zaczęła odwaŜnie, zamknęła rywali na ich połowie. Słowa 
pochwały naleŜą się graczom ofensywnym, linia obrony za to popełniała 
coraz więcej błędów. Po początkowej przewadze gra się wyrównała. Sokół 
zaczął przeprowadzać groźne akcje, ale Ŝadna z nich nie zakończyła się 
golem. Skuteczniejsi byli zawodnicy z Pychowic, po wrzutce z prawej strony 
(prawie z linii końcowej) piłkę głową do siatki skierował, ustawiony przy 
dalszym słupku, "Wtorek" i tym samym popisał się hat-trickiem. Mimo 
trzybramkowej przewagi Pychowianki gospodarze walczyli ambitnie do 
końca, czego efektem był gol zdobyty w końcowych minutach spotkania. 
Zwycięstwo PYCHOWIANKI było pierwszym w rundzie wiosennej i 
pierwszym w ogóle na wyjeździe.  

 
 



Nr. Nazwa druŜyny M. Pkt. Z. R. P. Bramki 
1. ISKRA Czułów 14 29 9 2 3 48-26 

2. 
SPARTA Przeginia 

Duchowna 
14 27 7 6 1 39-18 

3. KASZOWIANKA Kaszów 14 25 7 4 3 39-20 
4. BŁĘKITNI Czułówek 14 25 8 1 5 33-24 
5. STRZELCY Kraków 14 24 7 3 4 20-22 
6. BRONOWIANKA II Kraków 14 22 7 1 6 36-43 
7. POWIŚLE Ochodza 14 21 6 3 5 35-26 
8. LOTNIK II Kryspinów 14 20 5 5 4 35-28 
9. PYCHOWIANKA Kraków 14 16 5 1 8 27-32 
10. WISŁA II Jeziorzany 14 16 5 1 8 28-42 
11. SOKÓŁ Rybna 14 12 3 3 8 24-32 
12. MNIKOWIANKA Mników 14 0 0 0 14 5-57 

 
Najlepsi strzelcy Pychowianki : 
15 BRAMEK MIROSŁAW PONIEDZIAŁEK 
  4- Rafał Kopeć 
  2- Dawid Łyś 
  1-Daniel Kolorus, Krzysztof Kolorus, Sławomir Kawalec, Marcin Wojas 
 
AKTUALNE WIADOMOSCI, WYNIKI, TERMINARZ, CIEKAWOSTKI ZNAJDZIESZ NA 

WWW.PYCHOWIANKA.COM 
 

TRAMPKARZE 
Z początkiem miesiąca kwietnia, powołana do Ŝycia została sekcja trampkarzy. Pod wodzą 
Wacława Oleksego trenują chłopcy urodzeni po 01.01.1990 . Grupa liczy ok. 25 osób. Klub 
zamierza zgłosić ich do rozgrywek na rundę jesienną sezonu 2004/2005. Na razie trwają 
rozwaŜania, czy zgłosić trampkarzy młodszych, czy teŜ starszych, gdyŜ na oba zespoły 
Klubu po prostu finansowo nie stać....Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w 
zajęciach, które odbywają się w kaŜdy poniedziałek i czwartek na boisku przy ul.Tynieckiej 
o godzinie 16.00 

 
 

LUDZIE Z CIENIA.... 

Podczas meczu z Powislem Ochodza doszło do miłej uroczystości. Skromnym prezentem od zespołu  uhonorowany został 
Zbigniew Mastek – kierownik druŜyny. Do naszego Klubu trafił głównie za sprawą swojego syna- Przemka, który reprezentuje 
barwy Pychowianki Kraków. 
ZBIGNIEW MASTEK – ur.28.08.1952 jest na codzień pracownikiem krakowskiego MPK. Od początku istnienia „nowej” 
Pychowianki jest kierownikiem druŜyny. To do jego obowiązków naleŜy przygotowanie protokołu meczu, kart zdrowia i kart 
zawodniczych, ustalenie szczegółów technicznych z arbitrem. Na co dzień bardzo skromny człowiek, pozostaje w ciemiu tych, 
których widać na boisku, czy ławce. Niewiele osób wie, Ŝe to takŜe dzięki niemu nawiązalismy  przyjazne stosunki z TS 
Tramwaj Kraków , czego efektem są wiaty postawione na naszym boisku. RównieŜ kalendarze Klubowe, oraz plakaty meczowe, 
to efekt starań Pana Zbyszka. RównieŜ dzis zadebiutują na spotkaniu tabliczki na wiatach – „gospodarze”. Goscie” .które to On  
Załatwił i zamontował. Choć jego praca czasami pozostaje dla osoby z zewnątrz nie zauwaŜona, to naleŜy wiedzieć, iŜ pełni On 
bardzo waŜną rolę dla sprawnego funkcjonowania Pychowianki, a co najwaŜniejsze robi to z wielkim zaangaŜowaniem i.....z 
przyjemnością! 

 

 

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

 

AWILON HANDLOWY  
GRAśYNA PABIAN 

 
UL.TYNIECKA 48 A 

 

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 

 

PRALNIA I MAGIEL 
J.L. OCHOJNA 

UL. JEMIOŁOWA 
 

PRANIE, PRASOWANIE 
 
 

WULKANIZACJA, 
WYMIANA, SPRZEDA ś 
OPON MAREK WOJAS 

NISKIE CENY, USŁUGI 
NA MIEJSCU CZYNNE 

9-19 
SOBOTA 9-15.00 

 

 


