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*OPISY MECZU SENIORÓW : 

*PYCHOWIANKA- JUTRZENKA GIEBULTÓW 

*BRONOWIANKA II – PYCHOWIANKA 

TRAMPKARZE JU! GRAJA  !!! 

                       WYWIAD Z KAPITANEM DRU!YNY SENIORÓW MARCINEM WOJASEM 

                       NAJBLIZSZE MECZE – TERMINARZ 
     
     Za nami jakże ważne wydarzenia ! . Seniorzy po sukcesie z Gromem Kraków, Jutrzenką Giebułtów nie 
sprostali ekipie Bronowianki II. Trampkarze zainaugurowali swe rozgrywki. Choć zaczęło się od porażek, to 
trzeba mieć nadzieję iż będzie lepiej. Najważniejsze jest jednak to, iż sekcja powstała i  zaczęła działać  
W gronie osób związanych z SKS Pychowianka Kraków witamy serdecznie Pana Edwarda Postawę – który to 
podjął się pełnić funkcję gospodarza obiektu. Serdecznie witamy !!! 
Inicjatywą Klubu jak i kibiców są szaliki „Pychowianki”, które to dzis po raz pierwszy uswietnią widowisko. 
No cóż, po raz kolejny przekonujemy się o sympatii naszych fanów, którym to dziękujemy za liczne przybycie 
zarówno na mecz przy ul.Tynieckiej z Jutrzenką jak i wyjazdowy do Bronowic. 
W dniu dzisiejszym naszym rywalem jest Tonianka II Tonie. P o 3 kolejkach zajmuje 8 miejsce z dorobkiem 3 
punktów, bilans bramkowy : 7 : 9. Dotychczasowe wyniki gosci :Strzelcy Kraków 2:3, Maszycanka 2:5 , 
Węgrzce 3:1. W ubiegłym sezonie Tonianka II zajęła 8 miejsce w tabeli w 20 meczach zgromadziła 21 punktów 
bilans bramkowy  36-60 . Serdecznie witamy !!! 
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KALENDARZ SPOTKA Ń NA WŁASNYM BOISKU  
 
SENIORZY: 
26.09.2004  16.00 NIEDZIELA: PYCHOWIANKA- VICTORIA II KRAKÓW 
10.10.2004  15.00 NIEDZIELA: PYCHOWIANKA – MASZYCANKA MASZYCE 
 
TRAMPKARZE: 
JUŻ JUTRO !!! 
12.09.2004  13.00 NIEDZIELA PYCHOWIANKA- WISŁA CZER NICHÓW  
19.09.2004 13.00  NIEDZIELA  PYCHOWIANKA- WISLANKA JASKOWICE 
02.10.2004  11.00  SOBOTA   PYCHOWIANKA –SPARTA PRZEGINIA 
 

zapraszamy na www.pychowianka.com 
 
 

PYCHOWIANKA KRAKÓW-JUTRZENKA GIEBUŁTÓW 1:0 (1:0)  
Pychowianka: Wojnar- Balon ,D.Kolorus, Szczypczyk, Ł.Górecki - Sukta, K.Kolorus 
(65 min Mastek), Łys, Kawalec (72 min Kosiński) -Poniedziałek, Wojas 
Widzów ok. 90 
1:0 Dawid Łys 25 min  
Zgodnie z oczekiwaniami, spotkanie z Jutrzenka należało do trudnych, a zgromadzonym kibicom dostarczyło 
nie lada emocji.Mecz, pomimo panującego upału, toczył się w szybkim tempie, a zawodnicy zostawili na boisku 
wiele zdrowia. Jako pierwsi zaatakowali gospodarze. W 2 minucie składna akcja Wojas-Poniedziałek, niestety 
sędzia odgwizdał spalonego. Chwilę później z dystansu uderzył Dawid Łys. Pokonać bramkarza Jutrzenki 
starali się również D.Kolorus oraz Poniedziałek.Od 10 minuty lekką przewagę zaczęli osiągać goście. Raz 
Łukasz Balon uratował sytuację wybiciem na róg, drugim razem w sporym zamieszaniu na naszym polu karnym 
piłka nie znalazła drogi do celu. Około 15 minuty na boisko przy ul.Tynieckiej zawitał popularny "Szeryf" i 
piłkarze Pychowianki jakby zmobilizowani jego przybyciem zaczęli ponownie dochodzić do głosu. W dogodnej 
sytuacji znalazł się M.Poniedziałek, po jego strzale gospodarze wywalczyli rzut rożny, za chwilę groźnie strzelał 
na bramkę Dawid Łys. W 18 minucie ponownie popularny "Wtorek" miał szansę na zdobycie gola. Wykonał 
sprint z piłką, znalazł się w okolicy 12 metra i gdyby nie próbował sam strzelać, a poddał do znajdującego się 
Wojasa mogłoby być 1:0 dla Pychowianki. Jednak szturm miejscowych przyniósł w końcu efekt.W 25 minucie 
z okolic prawego narożnika pola podawał Daniel Kolorus. Na biernym spalonym znajdowało się dwóch graczy 
z Pychowic, jednakże będący na czystej pozycji Dawid Łys głową umieścił piłkę w siatce.Radość piłkarzy i 
kibiców byłą niezmierna. Jeszcze w pierwszej części gry ten sam piłkarz uderzał z dystansu, podobnie uczynił 
Krzysztof Kolorus.W rewanżu dwukrotnie swym kunsztem musiał wykazać się Jarosław Wojnar. 
Druga połowa zaczęła się od ataków przyjezdnych. Najpierw z opresji wyratował drużynę D.Kolorus a w 52 
minucie ostro interweniował M.Szcypczyk i gracze Jutrzenki domagali się kartki za interwencję na pograniczu 
faul. Co by nie mówić nie byli bez racji. Dwie minuty później atak Pychowianki i ponownie "Wtorek" nie 
widział w polu karnym lepiej ustawionego kapitana gospodarzy M.Wojasa. Ten drugi w 55 min. próbuje strzału 
z dystansu.Cała druga połowa to okres wymiany ciosów. Walka "wet za wet", kości czasami trzeszczały, 
jednakże na szczęście wszystko w ramach fair. W 71 min rzut wolny pośredni z pola karnego wykonują gracze z 
Giebułtowa, na szczęście zawodnicy z Pychowic opanowują sytuację.W 79 minucie sędzia błędnie odgwizduje 
spalonego, na którym rzekomo znalazł się Poniedziałek. Chwilę później przyjezdni wykonują rzut wolny - strzał 
nad poprzeczką. Jeszcze nie koniec emocji. Na prawym skrzydle piłkę wyłuskuje Poniedziałek, ale gracze 
Jutrzenki wybijają na róg. Za chwile dochodzi do zamieszania na polu karnym Giebułtowian. Ci w rewanżu 
kontrują, lecz M.Szczypczyk jest na posterunku. Końcowy gwizdek sędziego i zwycięstwo staje się faktem. 
Mecz naprawdę dobry. Rywale pomimo o porażki postawili spore wymagania i o trzy punkty nie było łatwo. 
Spotkanie toczone w dobrym tempie. Wreszcie zawodnicy Pychowianki nauczyli się strzelać z daleka, nie bojąc 
się takich uderzeń. Ciężar rozgrywania piłki wzięli na siebie Łys i K.Kolorus. Z głębi pola wspierał ich 
D.Kolorus. Poprawna gra defensywy i być może przełomowy mecz Ł.Balon, który to mimo iż kilkukrotnie 
poturbowany dotrwał do końca. O walce świadczą również rozbita warga bohatera spotkania Dawida Łysia oraz 
sińce po okiem Sławka Kawalca. Oglądaliśmy walczącą do upadłego drużynę Pychowianki i taką postawę 
należy chwalić. 
Trener Pychowianki Wacław Jasieniak: "Dziękuję chłopakom za ambitną postawę i zwycięstwo. Dla tak 
znakomitych kibiców jak nasza publiczność warto grać. mam nadzieję, iż w kolejnych meczach moi podopieczni 
zagrają równie ambitnie a i dorobek punktowy zostanie poprawiony". 

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

USŁUGI NA MIEJSCU 

CZYNNE 9-19 

SOBOTA 9-15.00 

SKLEP SPOŻYWCZO-
PRZEMYSŁOWY 

DANUTA, ZDZISŁAW           
STAROWICZ 

 
UL. TYNIECKA 113 

 

CAFE INTERNET   

PSTRYK-UP 

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 



Bronowianka II Kraków - Pychowianka 3:0 (1:0)   
PYCHOWIANKA:Wojnar (65 min Wojcieszak) - Balon, Szczypczyk, Tarnowski, Ł.Górecki - Sukta (53 
min Mastek), K.Kolorus( 59 min Fiter), Łys, Kawalec (53 min Kosiński) - Poniedziałek, Wojas 
Widzów ok 70 (ok. 30 z Pychowic)  
Nie udał się wyjazd na piękny obiekt Bronowianki. Po raz drugi (wcześniej w rundzie wiosennej) zespół z 
Pychowic zszedł z boiska na Bronowicach pokonany. 
Bardziej bolesną stratą niż punkty, jest kontuzja bramkarza Jarosława Wojnara, który po starciu z rywalem w 
obrębie "piątki" zmuszony był wizytować szpital im. Narutowicza. Skończyło się na założeniu szyny gipsowej, 
choć wyglądało to znacznie gorzej..... 
Sam mecz przebiegał pod dyktando Bronowianki, choć wynik można uznać za zbyt wysoki. Pierwsze 10 minut 
to lekka przewaga gosci - akcje Wojasa, strzał Łysia w okienko- wybronione z najwyższym trudem przez 
bramkarza oraz uderzenie rzutu wolnego (ok. 35 m.). W 10 minucie po akcji gospodarzy, kontra Łysia, podanie 
do Wojasa, który staje "oko w oko" z golkiperem miejscowych, lecz brakuje mu miejsca do oddania strzału. 
Okres pomiędzy 15 a 30 minutą to wymiana ciosów. Składną akcję piłkarzy z Bronowic przerywa Szczypczyk, 
biegnie z piłką ok 20 metrów, lecz niepotrzebnie ją traci. Chwilę później atak na bramkę Wojnara, lob nad 
wychodzącym bramkarzem i piłkarzy z Tynieckiej ratuje poprzeczka.....W rewanżu - w 25 minucie sprint z 
piłką Poniedziałka przez całą połowę boiska, zakończony strzałem- odbitą przez bramkarza piłkę próbował 
ulokować Łys, nieskutecznie. 7 minut później zaskakujący strzał kapitana zespołu Marcina Wojasa przynosi 
rzut rożny. Niestety....w 39 minucie po stracie piłki przez Wojasa, nikt nie potrafi przerwać akcji, z piłką mija 
się Szczypczyk i Wojnar jest bez szans......Idący za ciosem gospodarze jeszcze trzykrotnie w tej odsłonie gry 
stają przed szansą podwyższenia wyniku. Druga częsć gry to przewaga Bronowianki czego efektem jest gol 
zdobyty w 52 minucie.W 60 minucie kolejny raz Dawid Łys (najlepszy gracz w zespole pokonanych) uderza z 
wolnego. Następuje jednak nieszczęsna 65 minuta.....W polu karnym Bramkarza Pychowianki Jarosława 
Wojnara atakuje gracz z Bronowic i dochodzi do sytuacji opisanej na wstępie. Incydent ten wywołał spora 
nerwowość w obu ekipach, sędzia z kolei nie do końca umiał sobie z tym poradzić. Efektem tego były dwa żółte 
kartoniki dla popularnego "Koksa" oraz Wojasa. O ile kara dla Michała może być wytłumaczalna, to dla 
pytającego o uzasadnienie jej kapitana Pychowianki to już kuriozum....Najlepszym komentarzem do tego jest 
stwierdzenie prowadzącego zawody do grającego z nr. 9 Wojasa ".....dziwewiątka, pokaż jaki masz numer".. nasi 
ulubieńcy do końca spotkania próbowali zmienić jego losy, lecz ani po raz kolejny Łys, ani Wojas nie potrafili 
skierować futbolówki do siatki. W 84 minucie podwyższając po kornerze na 3:0 gospodarze ustalili wynik 
spotkania.Pokonani nieźle zagrali w pierwszej połowie, w drugiej było znacznie gorzej. Na pewno dał się we 
znaki brak D.Kolorusa, którego obowiązki służbowe zmusiły do nieobecności w drużynie. 
Na koniec pragniemy podziękować Mariuszowi Storożakowi za użyczenie samochodu dla kontuzjowanego 
bramkarza, oraz załodze szpitala im.Narutowicza za życzliwe przyjęcie.  
Grupa I:  Tonianka II - Węgrzce 3-1, Wisła II Rząska - Maszycanka 0-0, Strzelcy/Korona - Victoria II 5-1, 
Jutrzenka Giebułtów - Płomień II Kościelec 3-0, Grom - Orzeł Zastów 0-4, Bronowianka II - Pychowianka 3-0. 
Pauzował Bronowicki.  

1. Strzelcy 3 9 12-3 

2. Bronowianka II 3 9 8-3 

3. Bronowicki 2 6 16-4 

4. Pychowianka 3 6 11-4 

5. Maszycanka 3 4 5-3 

6. Jutrzenka 3 4 4-2 

7. Wisła II 3 4 4-7 

8. Tonianka II 3 3 7-9 

9. Orzeł Z 2 3 5-9 

10. Płomień II 3 3 7-13 

11. Węgrzce 3 1 5-8 

12. Victoria II 2 0 4-9 

13. Grom 3 0 4-18 

    

T R A M P K A R Z E :T R A M P K A R Z E :T R A M P K A R Z E :T R A M P K A R Z E :    
PYCHOWIANKA KRAKÓW - POTOK WI ĘCKOWICE 0:10 (0:6)  
Pychowianka grali: D. Dubiecki- P.Kulbicki, G.Łabędź, M.Łachman, J.Kuba, 
M.Rogozik, P.Wojtas, K.Dubel, M.Guguła, Ł.Kazek, M.Poniedziałek, B.Sokół, 
B.Szczypczyk, J.Lipiec, K.Dubel, D.Patuła, T.Szczypczyk, K.Sokół  
  
Po raz pierwszy w historii Pychowianki oficjalny mecz rozegrali trampkarze tego Klubu. Wydarzenie, jakże 
historyczne miało miejsce 4 września 2004 roku w sobotę o godzinie 11.00. 
Choć wynik bardzo niekorzystny dla naszych młodzików, to i tak należy cieszyć się iż sekcja powstała i zaczyna 
się rozwijać. Wszak początki są zawsze trudne.......Nim sędzia rozpoczął spotkanie młodzi zawodnicy chwilą 
ciszy uczcili pamięć ofiar tragedii w Osetii - w głównej mierze swych rówieśników, gdyż celem działaczy i 
trenerów jest nie tylko wychowanie fizyczne, lecz także wpojenie pewnych wartości życiowych. 
Sam mecz rozpoczął się od przewagi piłkarzy Potoka. Bardziej zaprawieni w bojach, posiadający lepsze 
warunki fizyczne goście szybko zaczęli dyktować warunki gry. Efektem tego były gole uzyskane kolejno w 6, 
12, 13, 20, 31, 33 minucie. Na przerwę gracze z Pychowic schodzili z 6-co bramkowym bagażem. Po przerwie 
piłkarze Pychowianki walczyli ambitnie lecz w 45, 48, 52 i 59 mince golkiper gospodarzy zmuszony był 
wyciągać futbolówkę z siatki. 
Po meczu załamani piłkarze z Pychowic długo nie opuszczali boiska...Sportowa złość, łzy porażki mieszały się 
z chęcią zwycięstwa w kolejnym spotkaniu...... 
 

WISŁA RZ ĄSKA – PYCHOWIANKA 6:1 (3:1) 
Pychowianka grali: D. Dubiecki- P.Kulbicki, G.Łabędź, M.Łachman, J.Kuba, 
M.Rogozik, P.Wojtas, K.Dubel, M.Guguła, Ł.Kazek, M.Poniedziałek, B.Sokół, 
B.Szczypczyk, J.Lipiec, K.Dubel, D.Patuła, T.Szczypczyk, K.Sokół  
 
BRAMKA DLA PYCHOWIANKI: PAWEŁ WOJTAS  
Paweł Wojtas – na stałe wpisze się w karty historii Pychowianki. To On własnie zdobył pierwszą bramkę w 
oficjalnym meczu trampkarzy Pychowianki. 
Mecz przegrany, choć do przerwy miał wyrównany przebieg. Młodzi piłkarze z Rząski jednego gola zdobyli po 
rzucie karnym „z kapelusza” kolejny zas padł z pozycji spalonej. 
W drugiej połowie graczom z Pychowic brakło siły i kondycji. Miejmy nadzieję iż w kolejnym meczu będzie 
lepiej. 
Trener  Wacław Oleksy: „Pierwsze dwa mecze pokazały, iż w tym sezonie raczej będziemy się uczyć od 
lepszych. Gramy bardzo młodym składem. W większosci drużyn występują gracze urodzeni w latach 1990-1991, 
u nas zas dominują roczniki 1993-1994, a występują też chłopcy z roczników 1996 i 97. W tym wieku jest to 
wielka różnica. Zamierzamy jednak ambitnie walczyć i stawić czoła najlepszym. Naszym celem jest przekazanie 
w przyszłosci piłkarzy drużynie seniorów jak i wychowanie dzieci poprzez zamiłowanie do sportu.” 
 

ZWYCIĘSTW I SUKCESÓW TRAMPKARZOM PYCHOWIANKI 
śYCZY: 

 

CAFE PSTRYK –UP 
NOWOSĆ !!! 

 

OFERUJEMY DOMOWE ŁĄCZA INTERNETOWE !!! 
 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W CAFE-INTERNET ( NAD PUB-em SKALICA 
 

ZA WYGRANY MECZ GODZINA INTERNETU DLA KA�DEGO TRAMPKARZA GRATIS !!!GRATIS !!!GRATIS !!!GRATIS !!!    

 
 



WYWIAD Z.........  
 
KAPITAN ZESPOŁU MARCIN WOJAS  
 
IMIĘ : Marcin 
NAZWISKO : Wojas 
DATA URODZENIA : 21.08.1985 
STAN CYWILNY; kawaler, sympatia Renata 
RODZESTWO: siostra Aneta 
POZYCJA NA BOISKU: wszechstronny, obecnie napastnik 
POPRZEDNI KLUB: Tramwaj Kraków 
ILOSĆ GOLI W UBIEGŁYM SEZONIE: 1 
ILOSC GOLI W OBECNYM SEZONIE: 2 
CEL NA OBECNY SEZON: Walka o awans do B-klasy 
ULUBIONY KLUB: Wisła Kraków 
ULUBIONY PIŁKARZ: Maciej Żurawski 
PIŁKARZ NA KTÓRYM SIĘ WZORUJĘ: Pavel Nedved 
ULUBIONY NAPÓJ : „jasne z pianką” (ale po meczu....) 
HOBBY: sport, jazda samochodem 
NAJWIĘKSZE MARZENIE: szczęsliwa rodzina i szóstka w totka..... 
 
SZALIKI PYCHOWIANKI................SZALIKI PYCHOWIANKI................SZALIKI PYCHOWIANKI................SZALIKI PYCHOWIANKI................    
    Tego jeszcze nie było........ 
Nasz Klub posiada własne szaliki.........Za sprawą pytań od Kibiców „Pychowianki” już pod koniec ubiegłego 
sezonu zaczelismy się rozglądać za możliwoscią stworzenia tegoż gadżetu.  
Mając tak wiernych i oddanych kibiców nie było to dużym problemem. Z 34 zamówionych szali (minimalna 
ilosc zamówienia) 28 zostało rozprowadzonych w przedsprzedaży, kolejne 2 w ciągu pierwszego dnia istnienia! 
Pozostałe będą sprzedawane podczas dzisiejszego spotkania. 
Dzięki tej inicjatywie, Waszej ofiarnosci, kasa Klubu wzbogaciła się o ok. 150 zł. Czyli – przyjemne z 
pożytecznym ! Serdecznie dziękujemy!!! 
 
NOWI W PYCHOWIANCE:  
 
W naszych szeregach serdecznie witamy: 
Bartłomiej Pasierb – piłkarz ur. 1985, pozycja na boisku: obrońca 
Edward Postawa – gospodarz boiska 
Mamy nadzieję iż nasi nowi członkowie szybko zadomowią się w „Pychowickiej rodzinie” 
 
 
 

El-Tom 

Tomasz Miodek 

Usługi projektowe w zakresie 
***przyłączy elektrycznych 

***instalacji elektrycznych 
***sieci elektrycznych niskiego i wysokiego napięcia 

ul.Jemiołowa 19 b 
telefon 0509-190-769 

 

 

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

 

CRAK – COLD – SERWIS 
SKLEP- KOMIS- SERWIS 
KRAKÓW UL. STAROWISLNA 99KRAKÓW UL. STAROWISLNA 99KRAKÓW UL. STAROWISLNA 99KRAKÓW UL. STAROWISLNA 99    

Tel:, 0601 28-45-06 
e-mail: crakcold@interia.pl 

 
sprzedaż i naprawa sprzętu handlowo-

gastronomicznego i AGD 

 
 


