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PRAWIE KONIEC...... 
 
Drodzy Kibice ! Po raz ostatni w tym sezonie witamy Was na boisku przy ul. 
Tynieckei.. Miło było spędzić z Wami te radosne chwile. Mamy nadzieją, iż 
również po dzisiejszym meczu „Twierdza Pychowice” zostanie niezdobyta . 
Choć rywal z górnej półki przy Waszym wsparciu postaramy się nie 
zawieść. A ju ż w najbliższą niedzielę, prosimy Was o wsparcie w meczu 

wyjazdowym z Strzelcy/Korona Kraków na boisku w Podgórzu – przy ulicy. Parkowej !!! 
( 14 listopada godz. 11.00) . 
 
KIBICE KONTRA PYCHOWIANKA – ten mecz odb ędzie się w SOBOTĘ 20 
LISTOPADA o GODZ.14.00. 
Chętni proszeni są o kontakt podczas przerwy w dzisiejszym meczu z „Szeryfem” – będzie On 
prowadził zapisy wszystkich chętnych !!! 
Klub ze swej strony zapewnia stroje (koszulki, spodenki, getry) – buty we własnym zakresie 
Zbiórka wszystkich chętnych w budynku Klubu Osiedlowego 30 minut przed meczem, (czyli o 
13.30). 
SZPITAL W PYCHOWIANCE : 
Do kontuzjowanych wcześniej zawodników dołączyli teraz : Maciej Wojcieszak, Mirosław 
Poniedziałek. 
WITAMY W KLUBIE !!!  
Nowymi zawodnikami SKS PYCHOWIANKA KRAKÓW ZOSTALI: 
Mirosław Szałasny, Bartosz Czuryło, Grzegorz Duda. Serdecznie witamy w naszych szeregach i 
życzymy wszystkiego naj....Mamy nadzieję, iż nowi gracze szybko zaadoptują się w zespole z 
Pychowic. 
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !!! 
Pani Dyrektor Domu Kultury Teresie Peruckiej – Tytko za udostępnienie 
pomieszczeń Klubu Osiedlowego „Pychowice”  dla potrzeb naszej druŜyny w 
sezonie 2004/2005. RównieŜ p. ElŜbiecie Zmaczyńskej za bezinteresowną 
pomoc w działalności druŜyny. 
NASZ DZISIEJSZY RYWAL : 
KS BRONOWICKI KRAKÓW  – Klub założony w 1946 roku. Barwy: biało- niebiesko-czerwone. 
Stadion mieści się przy ul Ojcowskiej 116 w Krakowie. Trenerem jest p.Andrzej Grzywacz a prezesem 
p.Józef Stachnik.. 
 Obecnie zajmuje 2 miejsce w tabeli. W 10 spotkaniach zgromadził 26 punktów odnosząc 8 zwycięstw 2 
remisy i nie doznając goryczy porażki. Bilans bramkowy :61-16. Wyniki Bronowickiego: Płomień 
Koscielec 7:3, Orzeł Zastów 9:1, Grom Kraków 10:1, Jutrzenka Giebułtów 3:2, Bronowianka II Kraków 
6:1, Wisła II Rząska 8:2, Victoria II Kraków 7:1, Strzelcy Kraków 3:3, Maszycanka Maszyce 1:1, TS 
Węgrzce 7:1. W ubiegłym sezonie Bronowicki w rozgrywkach „C” klasy zajął 6 miejsce.  
Serdecznie witamy !!! 

PYCHOWIANKA KRAKÓW - Płomie ń II Koscielec 1:0 (1:0)  
1:0 Michał Kostrz 25 min. 
Pychowianka: Wojcieszak - Balon, D.Kolorus, Sukta, Ł.Górecki - Kopeć (46 min 
Wojas), Łys, Mastek ( 46 min Kosiński), Kawalec - Kostrz ( 82 min Ochojna), 
Poniedziałek 
Widzów : ok. 60  
Piłkarskie Zaduszki...... 
Tak można ocenić to, co piłkarze Pychowianki zaprezentowali w sobotnie popołudnie. Brak składu, ładu i 
pomysłu...Brak szczęścia, skuteczności i "kropki nad "i" ". 
Kontuzje, kontuzje, kontuzje..... 
Gracze z Pychowic przystąpili do meczu bez : Wojnara, Tarnowskiego, Pasierba, Szczypczyka (kontuzje), 
K.Kolorusa, Musiała (sprawy osobiste). W kontekście tych absencji, trener Jasieniak zmuszony był 
desygnować do gry eksperymentalny skład. Po raz pierwszy na pozycji środkowego obrońcy zagrał 
Sławomir Sukta, a w drugiej linii podobną rolę pełnił Przemysław Mastek. Po raz pierwszy od pierwszej 
minuty zagrał Michał Kostrz. 
Po kolei : 
Emocje rozpoczęły się po 10 minutach gry. Do tej pory obie ekipy nie potrafiły przeprowadzić ciekawej 
akcji W 10 min. rzut rożny egzekwowali goście, jednak nie potrafili spożytkować tej szansy. Minutę później 
kontrę przeprowadzili gospodarze, piłkę wrzucił Łys, jednak Poniedziałek niewiele wskórał. Niedługo po 
tym "Wtorek" skarcił bawiących się piłą obrońców z Koscielca i po odebraniu im piłki próbował zaskoczyć 
golkipera. W 17 minucie, po minięciu trzech rywali Łys nie potrafił skutecznie strzelić. Podrażnieni tym 
piłkarze Płomienia przeprowadzili kontrę, którą w porę przerwał Ł.Górecki - wyróżniający się gracz w tym 
spotkaniu. Kolejne 5 minut należało do przyjezdnych, którzy to dwa razy stanęli przed szansą na zdobycie 
bramki. W 21 min. dobrze prowadzący arbiter odgwizdał spalonego, chwilę później w niegroźnej sytuacji 
piłkę stracił Sukta, skończyło się na strachu....W 23 min. po trójkowej akcji Mastek-Kopeć -Poniedziałek 
było groźnie pod bramką Koscielca. Dwie minuty później, Mirosław Poniedziałek idealnie obsłużył 
Michała Kostrza a ten nie zmarnował sytuacji, strzelając na 1:0. Był to pierwszy gol tego piłkarza dla 
barw Pychowianki. W 26 min. nad poprzeczką uderzył Łys. Po chwili akcja Płomienia i groźne uderzenie z 
głowy- tuż nad naszą poprzeczką. W 35 minucie goście wprawdzie trafili do siatki, ale już po gwizdku 
sędziego - spalony. Na 5 minut przed końcem pierwszej części gry uderzał Kopeć, efektem czego 
był kolejny rzut rożny. Kolejne minuty to napór rywali. Dwukrotnie w starciach ucierpiał popularny "Zuza" 
ratując drużynę  z opresji.  
Festiwal nieskuteczności..... 
tak można określić to, co działo się później.... 
W 42, 60, 70, 88 min  Poniedziałek ,a w 45 Kostrz powinni podwyższyć rezultat. Szczególnie sytuacja z 70 
min. będzie się śnic po nocach naszemu super-snajperowi, kiedy to z około...pół metra uderzył nad 
poprzeczką ! Jeszcze w 86 min Norbert Ochojna mógł skutecznie uderzyć, ale akurat on jest 
"rozgrzeszony", gdyż po raz pierwszy w tym sezonie wybiegł na boisko. 
Mogło być źle.... 
Niewykorzystane sytuacje się mszczą...tak mówi stare piłkarskie porzekadło. I goście omal nie 
doprowadzili do remisu, gdy w 80 minucie ekipę z Pychowic uratowała poprzeczka. 
Tym razem szczęście dopisało, ale mogło być inaczej.... 
Udało się.... 
Tak można powiedzieć. Choć, gdyby większa koncentracja i precyzja, to mecz powinien skończyć się 
wynikiem 6:1. 
Przed nami ciężkie spotkania : Bronowicki, Strzelcy a w drużynie szpital. Oby jak mówi trener Jasieniak i 
jego podopieczni "Twierdza Pychowice została niezdobyta", z wyjazdów przywieźć kilka punktów i będzie 
dobrze..... 
 
 

Zapraszamy na www.pychowianka.com 

 



Orzeł Zastów – PYCHOWIANKA KRAKÓW 0:2 (0:0) 
0:1 Poniedziałek 
0:2 Wojas 
PYCHOWIANKA:  Szczypczyk – Kopeć, Balon, D.Kolorus, Sopata – Ł.Górecki, Sukta, Łys, Kawalec – 
Poniedziałek ( 60 min Musiał) , Wojas. 
Żółte kartki: Balon, Sukta, Kopeć 
 
    Spotkanie, które miało być łatwym, lekkim i przyjemnym przyprawiło sympatyków o mocniejsze bicie 
serca.....Kontuzje obu bramkarzy (Jarosław Wojnar, Maciej Wojcieszak) sprawiło, iż między słupkami 
stanął .....kontuzjowany Michał Szczypczyk – był to jego debiut między słupkami. Z niewyleczoną noga 
,jak na debiutanta spisał się bardzo dobrze. Linia obrony osłabiona została brakiem Rafała Tarnowskiego 
oraz Bartosza Pasierba – również kontuzje, to samo tyczy się gracza z ataku Michała Kostrza. Obowiązki 
studenckie nie pozwoliły wziąć udziału w spotkaniu Krzysztofowi Kolorusowi, Tomaszowi Kosińskiemu 
oraz Przemysławowi  Mastkowi. Tak, więc ekipa z Pychowic wystąpiła bez swych 8 graczy..... 
Po raz pierwszy w tym sezonie zagrał Rafał Sopata i spisał się dobrze. W defensywie odkryciem meczu stał 
się Rafał Kopeć.  
Ale po kolei.... 
Już w pierwszej minucie okazję do zdobycia bramki zanotowała ekipa z Pychowic, jednakże arbiter 
dopatrzył się spalonego. Dwie minuty później pięknie uderzał Łys, niestety niecelnie. W 5 min. Po raz 
pierwszy w tym spotkaniu kunsztem bramkarskim musiał wykazać się „Koks”. Pierwsze 10 minut, to 
przewaga biało-niebieskich. W 12 min groźnie „główkował” Poniedziałek, ale bramkarz  Orła był na 
posterunku. Chwilę później „Wtorek” pognał samotnie z połowy boiska, jego rajd zakończył się faulem 
gospodarzy. Umiejętnosci golkipera z  Zastowa w 15 min sprawdził Sławomir Sukta a potem po 
dośrodkowaniu  Ł .Góreckiego do piłki nie doszedł Łys. W 17 min Poniedziałek a w 20 Łys próbowali 
trafić do siatki – bezskutecznie. Przed szansą stanął także Łukasz Górecki, lecz arbiter  uznał, iż był on na 
pozycji spalonej. Te sytuacje podziałały mobilizująco na gospodarzy i mecz stał się wyrównany. Najpierw 
w 25 min oddali strzał nad poprzeczką zaś w 30 min Szczypczyk popisał się paradą, to samo uczynił w 32 
minucie. W odpowiedzi Łys zagrał do Poniedziałka, niestety piłka odskoczyła mu na nierówności boiska, 
lecz po chwili oddał i tak groźny strzał, który z najwyższym trudem wypiąstkował bramkarz Orła. Na 10 
minut przed końcem pierwszej odsłony rzut wolny z okolic „16”-tki egzekwowali gracze z Zastowa, jednak 
Szczypczyk nie dał się zaskoczyć. W 38 min z daleka strzelał Wojas, a w 41 min po dośrodkowaniu D. 
Kolorusa z głowy uderzał Łys.  
Druga połowa zaczęła  się od gola Pychowianki. W 49 minucie Mirosław Poniedziałek, pomimo iż 
ciągnięty za koszulkę strzela nie do obrony 1:0 !!!!!! 
W 52 min. Z rzutu wolnego minimalnie chybił D.Kolorus. „Siedzimy na nich !!!” padło z „loży honorowej” 
z ust Krzysztofa Siarkowskiego – jednego z głównych sponsorów i to do serca wzięli sobie zawodnicy z 
Tynieckiej.  55 min – to akcja „Wtorka” jego strzał wybija bramkarz, piłka trafia do „Łosia”, jednak ten 
wykazał się duchem fair-play, nie chcąc uderzyć, golkipera Orła zrezygnował z oddania strzału. Minutę 
później ładne uderzenie głową zanotował S.Sukta. Do przykrej sytuacji doszło w 60 minucie, kiedy to 
faulowany Mirosław Poniedziałek musiał opuścić boisko. Niestety....naszego super-snajpera nie 
zobaczymy, choć działo się to w polu karnym arbiter nie dopatrzył się przewinienia do końca 
rundy...Kolejną akcję w wykonaniu M. Wojasa gospodarze przerywają chwytając go za koszulkę. Szkoda, 
bo cała sytuacja miała miejsce w polu karnym. Gracze z Zastowa odpowiedzieli akcją, po której zmuszony 
do wysiłku jest „Koks”. W 80 minucie po filmowej akcji pada kolejny gol. Sławomir Kawalec 
przerzuca piłkę do Marcina Wojasa, ten idealnie zgrywa Dawidowi Łysiowi i bramkarzowi nie 
pozostaje nic innego jak wyjąć piłkę z siatki 2:0 !!! 
Końcówka meczu zrobiła się bardzo nerwowa. Doszło do przepychanki  pomiędzy R. Kopciem a 
zawodnikiem gospodarzy.  
Piłkarze Orła próbowali jeszcze cos wskórać, ale zdeterminowana ekipa Pychowianki nie dopuściła do 
straty gola. 
Cóż, zyskalismy 3 punkty, straciliśmy „Wtorka”. W tym sezonie kontuzje nas nie omijają, choć są one, nie 
tyle efektem brutalnej gry rywali, co wypadkową stanu boisk i pecha oraz ambicji zawodników. 
„Mecz z Orłem jest pierwszym w historii „nowej” Pychowianki, w którym nie straciliśmy gola na 
wyjedzie” – zauważył kapitan Marcin Wojas. 
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UL.SKALICA 23 CODZIENNIE 10.00 – 24.00 

 

 

Nr. Nazwa drużyny M. Pkt. Z. R. P. Bramki  
1. BRONOWIANKA II Kraków 11 28 9 1 1 47-19 
2. BRONOWICKI Kraków 10 26 8 2 0 61-16 
3. STRZELCY / KORONA Kraków 10 24 7 3 0 35-9 
4. PYCHOWIANKA Kraków 10 22 7 1 2 34-11 
5. WISŁA II Rząska 11 15 4 3 4 31-30 
6. JUTRZENKA Giebułtów 11 13 3 4 4 28-20 
7. TONIANKA II Kraków 10 13 4 1 5 23-23 
8. ORZEŁ Zastów 10 13 4 1 5 15-24 
9. TS Węgrzce 11 10 2 4 5 14-22 
10. KRAK-GAMMA VICTORIA II Kraków 10 10 3 1 6 18-39 
11. MASZYCANKA Maszyce 11 7 1 4 6 13-22 
12. PŁOMIEŃ II Kościelec 10 6 1 3 6 17-34 
13. GROM Kraków 11 2 0 2 9 14-81 

STRZELCY:STRZELCY:STRZELCY:STRZELCY:    
17 - MIROSŁAW PONIEDZIAŁEK 
  8- DAWID ŁYS 
  2- MARCIN WOJAS 

1- S.SUKTA, K.KOLORUS, Ł.GÓRECKI, D.KOLORUS, B.PASIERB ,  M.KOSTRZ 

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 



 
PRALNIA I MAGIELPRALNIA I MAGIELPRALNIA I MAGIELPRALNIA I MAGIEL    

J.L. OCHOJNAJ.L. OCHOJNAJ.L. OCHOJNAJ.L. OCHOJNA    

 
 

*PRANIE   *PRASOWANIE  *TA*PRANIE   *PRASOWANIE  *TA*PRANIE   *PRASOWANIE  *TA*PRANIE   *PRASOWANIE  *TANIO, SZYBKO, NIO, SZYBKO, NIO, SZYBKO, NIO, SZYBKO, 

SOLIDNIE....SOLIDNIE....SOLIDNIE....SOLIDNIE....    
 

PYCHOWICE, UL.JEMIOŁOWA 5 

Telefon : 267-25-63 
Dla Was pierzemy bardzo tanio......dla „Pychowianki” za darmo !!!! 

 

TRAMPKARZE:TRAMPKARZE:TRAMPKARZE:TRAMPKARZE:    
Miło nam poinformować o sukcesie naszych młodych graczy. Po serii 
niepowodzeń wreszcie wrócili „ z tarczą”. Choć wcześniej na ich koncie 
widniały 3 punkty, zdobyte walkowerem, to dopiero pokonanie Gwiazdy 
Sciejowice przyniosło satysfakcję. Mamy nadzieję, iŜ podczas zimy 
podopieczni Wacława Oleksego okrzepną i wiosną przysporzą nam wiele 
radości.  
Poprzednie mecze, choć przegrane dostarczyły wiele emocji. Szczególnie 
spotkanie z Orlikami Mników (2:3) stało na wysokim poziomie a emocjami 
moŜna by obdzielić kilka spotkań naszej ekstraklasy. Trzymamy kciuki i 
liczymy na sukcesy w 2005 roku. 

    

 
1. Sankowia 11 25 53-22 

2. Sokół 11 25 43-13 

3. Wisła Cz. 11 21 39-19 

4. Sparta 11 21 27-20 

5. Wiślanie 11 20 44-22 

6. Wisła Rz. 11 19 32-26 

7. Potok 11 18 37-30 

8. Gwiazda 11 17 28-20 

9. Orliki 11 14 30-33 

10. Tyniec 11 7 13-43 

11. Pychowowianka 11 6 14-70 

12. Orlęta 11 0 3-46 

 
 

BRAMKARZE:  
Jarosław Wojnar – „Jaro” Wielki pechowiec, kontuzja w meczu z Bronowianką nie pozwoliła mu 
na grę w dalszej części sezonu. O Jarku można mówić tylko w superlatywach. Ambitny, przebojowy 
na boisku. Dobry kolega i dobry duch drużyny. Uczynny i koleżeński. Potrafił wspierać swego 
konkurenta w bramce radą i doświadczeniem.. Na wiosnę obiecał pomóc szkolić swych następców – 
podopiecznych Wacława Oleksego. 
Maciej Wojcieszak – wydawało się, iż długo pozostanie w cieniu Jarka. Jednakże szybko musiał 
stanąć pomiędzy słupkami. Nie zawiódł. Znalazł wspólny język z drużyna na boisku i poza nim. Na 
wiosnę czeka nas ciekawa rywalizacja o miejsce między słupkami. 
OBROŃCY 
Łukasz Balon – „Zuza” – najlepszy aktor wśród piłkarzy i najlepszy piłkarz wśród aktorów...;). 
Waleczny, nieustępliwy. Umie wyprowadzić rywala z równowagi a i z arbitrami sobie radzi....Gdyby 
tylko wszystkie mecze grał na równym poziomie trener Jasieniak miałby bujniejszą czuprynę.... 
Łukasz Górecki – „Blondi” – piłkarz, wiceprezes, webmaster. Duży postąp zwłaszcza w grze 
ofensywnej. Na szczęście oduczył się picia Red Buli i spożywania Snickersów przed meczem. 
Odpowiedzialny, sumienny. 
Michał Szczypczyk- „Koks” – filar defensywy. Mógłby grać jeszcze lepiej, „ale mu się nie 
chce”....Kontuzja sprawiła, iż wiele osób doceniło jego rolę w zespole. Pewny w destrukcji, musi 
tylko nauczyć się „trzymać język za zębami” 
Daniel Kolorus – „Grunia”, „Brylant” – uniwersalny zawodnik. Jego rzuty wolne można oglądać z 
przyjemnością. Wiecznie uśmiechnięty....Bożyszcze kobiet.... 
Bartłomiej Pasierb- rosły obrońca, znakomite warunki fizyczne. Pożyteczny przy stałych 
fragmentach gry pod obiema bramkami. 
Paweł Musiał – zajęcia szkolne sprawiły, iż nie pograł zbyt wiele. Sumienny, pracowity. 
Rafał Sopata – „Sałatek” – udany powrót do drużyny po długiej nieobecności. Driver teamu. 
Rafał Kopeć- „Chile” – Oj, zapamiętają go rywale. Zadziorny, waleczny, szybszy od 
błyskawicy...ot, taki Kamil Kosowski....ciąg na bramkę rywala, niechętnie oddaje piłkę. Nie pozwoli 
sobie na boisku „w kasze dmuchać”... 
Rafał Tarnowski – Jeden z najstarszych w drużynie, autorytet. Dzięki swemu dużemu 
doświadczeniu uniwersalny zawodnik. Potrafi „ustawić” młodszych kolegów. Kolejny zawodnik ze 
„szpitala” Pychowianki.  
 
POMOCNICY  
Sławomir Sukta – Kontrowersyjna postać....Gdyby tylko częściej podawał piłkę byłoby super. 
Potrafi zagrać na każdej pozycji i biegać przez całe 90 minut na pełnych obrotach. Nie odstawia 
nigdy nogi. Dużo zalet, boiskowy twardziel, lecz nie brutal. Ma swoje zdanie i potrafi go bronić. 
Dawid Łys – „Łosiu” – lider drugiej linii. Drugi obok „Wtorka” snajper w zespole. Mocno trzyma 
się na nogach, dużo widzi, potrafi dostrzec lepiej ustawionych kolegów. Wielki postęp. Pożyteczny 
w ofensywie jak i destrukcji. 
Krzysztof Kolorus- „Kolor”, – cho ć na początku rundy brakowało mu kondycji, to szybko nadrobił 
braki .Solidny, niestety pech nie opuszczał go pod bramką rywali. Po jego strzałach bramkarze w 
magiczny sposób wyłapywali piłkę. 
Sławomir Kawalec – „Prowokator” – jakby urodzony w Pychowicach. Podobnie jak Jarek Wojnar 
momentalnie zadomowił się w drużynie. Kontuzja barku odrobinę zahamowała postępy w grze, lecz 
nie można mieć do niego żadnych zastrzeżeń. Inteligencja osobista, którą potrafi przenieść na boisko. 
Przemysław Mastek – uczelnia zdominowała piłkę. Nie zagrał zbyt wiele, lecz jak pojawiał się na 
boisku, nie zawodził. 
Tomasz Kosiński – „Kosa”-  jak wyżej. Studia nie pozwoliły mu zagrać zbyt wiele, dodatkowo na 
początku sezonu przyplątała się kontuzja. 
Norbert Ochojna –„Korba” – jak dotąd kilka poprawnych minut w meczu z Koscielcem. Na wiosnę 
zapewne częściej na boisku. 
Zbigniew Fiter- zbyt wiele nie pograł, ale jak grał nie zawodził. 
Mariusz Górecki- „Kargul” – Najmłodszy w drużynie, przyszłość przed nim.... 
 
 



NAPASTNICY  
Mirosław Poniedziałek-„Wtorek”  – najlepszy snajper w tej rundzie, a w zeszłym sezonie król 
strzelców „C” – klasy. Stylem gry przypomina Żurawskiego, choć sam woli być porównywany do 
Morientesa. Nie tylko strzela, ale cofa się za piłką, rozgrywa ją. Jako iż Ani Real, ani Milan nie 
złożyły propozycji transferowych pozostanie w Pychowiance. Kolejny, który dołączył do grona 
kontuzjowanych. 
Marcin, Wojas- kapitan zespołu. Napastnik, lewy pomocnik w zależności od potrzeb drużyny. 
Pomimo młodego wieku wyrobił sobie poważanie w drużynie. Czekamy na „kołyskę” po zdobytej 
bramce jeszcze w rundzie jesiennej. 
Michał Kostrz – dołączył w trakcie sezonu, zdobył zwycięską bramkę w spotkaniu z Koscielcem. 
Również jego kontuzje nie omijały. Gdyby posiadał ciut lepsze warunki fizyczne, jego dorobek 
bramkowy byłby bogatszy. 
TRENER:  Wacław Jasieniak – ambitny typ. Jego marzeniem na tą rundę jest, by „Twierdza 
Pychowice” została nie zdobyta a zawodnicy nie przyprawiali go o ubytek włosów na głowie. 
Prowadzenie zespołu kosztuje go dużo zdrowia i nerwów, ale skoro czuje się „obywatelem 
Pychowic” nie narzeka.  
KIEROWNIK DRU ŻYNY : Zbigniew Mastek – cichy, skromny a swoje robi. Kalendarze, boksy 
dla rezerwowych to w głównej mierze jego zasługa. Także inne pomocne przedmioty posiadamy 
dzięki jego wsparciu. Duża kultura osobista i sumienność to jego cechy 
OSOBY ZWIĄZANE Z KLUBEM:  
  
Krzysztof Siarkowski – „Siara” – jeden ze sponsorów Klubu. Bardzo związany z Pychowianką, 
kiedyś jej („starej” Pychowianki) piłkarz. 
Władysław Kaputa-„Szeryf” – drugi z głównych sponsorów. Psycholog drużyny – każdy wie, co 
czeka go po przegranym spotkaniu. Jeden z najgłośniejszych Kibiców.  
Janusz Werewka- kolejny sponsor. Bardzo tajemnicza postać, którą niewiele osób osobiście 
kojarzy, bardziej widać efekty jego działań.    
Elżbieta, Florian, Renata Zmaczyńscy – bez ich pomocy Klub nie funkcjonowałby normalnie.    
Eugeniusz Grodecki – osoba zżyta z Pychowianką. Gazetki, woda dla piłkarzy to jego domena. 
Wacław Oleksy – trener zespołu trampkarzy, doradca. 
Bogdan Klimaszewski – kierownik sekcji trampkarzy. 
Edward Postawa – od połowy rundy gospodarz obiektu. 
Jerzy Fedorowicz, Józef Lassota – doradcy 
KIBICE – nasz dwunasty zawodnik, najlepsi w C- klasie !!!       
 

 
                                  

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 086Tel. 0 600 086Tel. 0 600 086Tel. 0 600 086    452452452452    

 

Transport Towarów 
Józef Ochojna 

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 

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

 
 
PRZYGOTOWANIA ZIMOWE ??? JANEX POMO ŻE !!!  
   
Właściciel firmy „JANEX” p. Janusz Werewka postanowił pokryć koszta 
wynajęcia hali w miesiącach lutym i marcu. Jest to kolejny bardzo miły gest. 
Miło nam, iż znalazła się kolejna osoba chcąca nam pomóc. Wszak na barkach 
jednego sponsora ciężar finansowania Klubu jest nie do udźwignięcia. Mając 
kolejnego dobroczyńcę możemy czuć się pewniej. 
Podsuwamy pomysł osobom prowadzącym działalność w branży spożywczej 
będących Kibicami Pychowianki. Kupując produkty w firmie „Janex” wspieracie 
SKS PYCHOWIANKA KRAKÓW !!! 
 


