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  Drodzy Kibice – Przyjaciele „Pychowianki” !           
     Po raz ostatni w tym sezonie spotykamy się na meczu naszej drużyny. Chcemy Wam dziś serdecznie 
podziękować za wspólne pięć miesięcy działania. Gdy w czerwcu zakładaliśmy nasz Klub, byliśmy pełni 
obaw, co do powodzenia tej akcji. Wiele osób, pamiętających starą  „Pychowiankę” wyrażało tęsknotę za 
starymi czasami. Podjęli śmy, więc próbę reaktywacji. Początek był bardzo trudny. Bez przysłowiowego 
„grosza”, własnego boiska, siedziby i braku doświadczenia w tego typu działaniu nie było łatwo. Jednak 
nasze samozaparcie okazało się wielkie. Z pomocą wielu osób, których nie wymieniamy z imienia i 
nazwiska, aby kogokolwiek nie pominąć dopięli śmy swego. 
  Jeszcze dziś wspominamy te chwile, gdy przychodziliśmy do firm działających na naszym osiedlu z 
prośbą o fundusze na koszulki, opłaty za wpis do MZPN-u, rejestrację w Urzędzie miasta itp. Nie wszyscy 
podali nam pomocną dłoń, ale na szczęście byli i tacy, którzy nie poskąpili grosza. 
Dziś widzimy, – że warto było pracować do nocy, aby doprowadzić boisko do stanu używalności, załatwiać 
sprawy „papierkowe”, wylewać pot na treningach. To także wasze zainteresowanie, pytania o to, czy 
naprawdę zakładamy drużynę, jak nami idzie jak pomóc dodawały nam otuchy. Nie łatwo było przyjść do 
Was z prośbą o pieniądze – znając fakty z przed kilku lat, gdy lokalna społeczność okazałą się hojna, a 
drużyna po kilkunastu tygodniach przestała istnieć.... Dlatego też z wielką ulgą odetchnęli śmy po 
pierwszym meczu, kiedy to mogliśmy Wam spojrzeć w oczy, udowadniając, że nie jesteśmy naciągaczami.  
I choć wyniki sportowe mogłyby być lepsze, to i  tak czujemy radość, że na naszym osiedlu jest drużyna – 
NASZA „PYCHOWIANKA”. Jesteśmy dumni z naszych kibiców i sympatyków, nieraz mecze III-cio 
ligowe nie gromadzą tylu widzów, co zawody z uczestnictwem naszej „Pychowianki”. Także na spotkaniach 
wyjazdowych nie czujemy się osamotnieni. Nie raz towarzyszyła nam grupa nawet i 30 fanów. Dla nas 
znaczy to bardzo wiele ! 
Kończąc tę rundę, nie kończymy jeszcze całkowicie sezonu. Jeżeli warunki pogodowe pozwolą, to w sobotę  
8 listopada o godzinie 14.00 dojdzie do meczu piłkarskiego pomiędzy „Pychowianka” a ......drużyną złożoną 
z jej graczami rezerwowymi oraz reprezentacją kibiców, sponsorów i „starej” Pychowianki”. Czekają nas, 
więc nie lada emocje, a na pewno świetna zabawa. Już dziś serdecznie zapraszamy ! 
W okresie świąteczno-noworocznym planujemy wydać kalendarze naszej drużyny na rok 2004, aby w ten 
sposób zdobyć fundusze na treningi podczas zimowej przerwy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy !!! 
 
                                                                                                 W imieniu piłkarzy, działaczy i trenera  
                                                                                                                 SKS  Pychowianka 
                                                                                                                       Prezes  
                                                                                                              Andrzej Siarkowski 
Ponadto w numerze : 
-Relacja z meczów Pychowianka-Kaszowianka, Lotnik II Kryspinów – Pychowianka,  
-Aktualna tabela 
-Wyniki „Pychowianki” z całej rundy 
-Strzelcy bramek 
 

ZAPRASZAMY NA :ZAPRASZAMY NA :ZAPRASZAMY NA :ZAPRASZAMY NA :WWW.PYCHOWIANKA.COMWWW.PYCHOWIANKA.COMWWW.PYCHOWIANKA.COMWWW.PYCHOWIANKA.COM    
NASZA OFICJALNA STRONA INTERNETOWA !!!!!!!!!!!! 
AKTUALNE WYNIKI, TABELA, ZDJĘCIA, RELACJE, INFORMACJE O 
DRUŻYNIE ITP. 
 



NUMER KONTA STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO 
PYCHOWIANKA : KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY 368591000 7 -0021-
0052-5981-0001 
NASZ DZISIEJSZY RYWAL :  
 
Mnikowianka Mników została reaktywowana w 2003 roku. Dawniej występowała pod nazwą Sanka Mników. 
Prezesem jest Janusz Marusiński a trenerem Jan Miś  
Dotychczas gracze z Mnikowa przegrali wszystkie z 10 rozegranych spotkań. 
Oto wyniki Mnikowianki: 
Sokół Rybna 0:6, Sparta Przeginia Duchowna 1:4, Strzelcy Kraków 1:3, Wisła II Jeziorzany 1:4, Błękitni 
Czułówek 3:4, Iskra Czułów 0:2, Kaszowianka 0:2, Lotnik II Kryspinów 0:6, Bronowianka II 0:5, Powiśle 
Ochodza 0:8. 
Mimo ostatniego miejsca w tabeli, piłkarze gości kilkakrotnie pokazali iż potrafią walczyć. Nie należy więc 
lekceważyć rywala ! 
Witamy serdecznie na boisku w Pychowicach ! 
 

W DNIU DZISIEJSZYM ROZPROWADZAMY PREZENTACJ Ę 
MULTIMEDIALN Ą NASZEJ DRUŻYNY. ZAPRASZAMY DO 
NABYCIA – KOSZT PRODUKCJI PŁYTY – TO 3 ZŁOTE !!! 
 

 

 
 

Ul. Tyniecka 48 a 
Zapraszamy wszystkich klientów 

Godzina otwarcia  
Pn.-Pt. 6.30- 21.00 

Sobota 7.00-17.00 
Niedziela 9.00-17.00 

Polecamy artykuły Spozywcze i Monopolowe, Prase, w 
tym niedzielne wydanie ”Gazety Krakowskiej” i 
”Dziennika Polskiego” 

Punkt LOTTO 
Przy pawilonie znajduje sie Automat Telefoniczny i 

Skrzynka Pocztowa 
 
 
 
 



 

 

 

PODSUMOWANIE RUNDY JESIENNEJ 

     Podsumowanie to zostało sporządzone przed dzisiejszym meczem z Mnikowianką Mników. Po tym 
spotkaniu zaktualizowaną wersję będziecie państwo mogli znaleźć na www.pychowianka.com. 
Drużyna Pychowianki okazuje się jak dotąd drużyną bezkompromisowa. Podczas 10 meczów nie 
zanotowała bowiem remisu, odnosząc 3 zwycięstwa i 6 porażek. Średnia goli na każdy mecz to :1,8 bramki. 
Piłkarze Pychowianki 18 razy trafiali do siatki rywali , z czego 11 razy uczynił to Mirosław Poniedziałek. 
Najwyższe zwycięstwo to 4:1 z Bronowianką II oraz 3:0 z Sokołem Rybna.Najwyższa porażka z Iskrą w 
Czułowie 0:6. Piłkarze z Pychowic okazali się graczami własnego boiska – wszystkie z dotychczas 9-ciu 
zdobytych punktów uzyskali na własnym boisku. Najlepsze mecze oprócz wymienionych wyżej wygranych 
– to pokonanie Kaszowianki 2:0 ( do meczu w Pychowicach gracze z Kaszowa nie zaznali goryczy porażki) 
. Nieźle zaprezentowali się też z Wisłą II Jeziorzany (2:3) oraz Błękitnymi Czułówek (2:3), który to też 
mecz był najbardziej kontrowersyjnym  spotkaniem – ze względu na postawę sędziego. Najsłabsze 
spotkania : Lotnik II Kryspinów (1:3) –piłkarze troszkę „przeszli obok gry”, a przeciwnik był w zasięgu, 
oraz wysokie porażki z Iskrą Czułów (0:6) i Spartą Przeginia Duchowna (1:4). 
Najwięcej żółtych kartek :  Michał Sczypczyk – 2 , oraz Rafał Sopata, Rafał Kopeć po 1 
Analizując rundę – należy stwierdzić iż poziom grupy jest dość wyrównany. Swiadczy o tym układ tabeli – 
między pierwszą a szóstą drużyną są tylko 2 punkty różnicy. Nawet z ekipami będącymi w czołówce 
„Pychowianka” potrafiła walczyć – oprócz wyżej wymienionych spotkań – także wyrównany pojedynek 
stoczyła ze Strzelcami Kraków. Najczęściej o wyniku decyduje atut własnego boiska i dyspozycja dnia. 
Nie najgorsze ( oprócz jednego meczu....) było sędziowanie. Słysząc krytyczne opinie o poziomie arbitrów 
w tej klasie rozgrywkowej, należy stwierdzić, iż nie jest aż tak źle. Błędy, owszem zdarzały się, ale 
wynikały one z tego, iż spotkania prowadził tylko jeden arbiter i nie wszystko mógł widzieć. Obyło się bez 
większych urazów i kontuzji. Mało było na szczęście typowego „polowania na kości”. 
Czy można było osiągnąć więcej ? Na pewno tak....lecz jako debiutant musieliśmy zapłacić tzw. ”frycowe”. 
Gracze z Pychowic nie byli gorsi od kilku ekip zwycięskich, a czasami nawet grali lepiej. Brak było na 
pewno doświadczenia, boiskowego obycia, „cwaniactwa” i szczęścia, choć to ponoć sprzyja lepszym. Żal 
kilku straconych punktów, lecz jak na debiutanta nie musimy się wstydzić. Wiosna powinna przynieść 
jeszcze lepsze wyniki. 
Podczas całej rundy, bardzo pomogli nam kibice. Największą frekwencję zanotowano w meczu z Trzebolem 
Wielkie Drogi ( Puchar Polski) oraz z Błękitnymi Czułóek – szacunkowo – ponad 100 osób na każdym. 
Kibice towarzyszyli nam też na wyjazdach podczas każdego spotkania na obcym boisku mielismy wiernych 
sympatyków (najwięcej w Przegini Duchownej, Jeziorzanach i Ochodzy). 
MECZE Z UDZIAŁEM  PYCHOWIANKI:  
  POWISLE OCHODZA – PYCHOWIANKA 4:2 
 Poniedziałek, Wojas 
 PYCHOWIANKA – BRONOWIANKA II 4:1 
Kopeć 3, Poniedziałek 
 PYCHOWIANKA-SOKÓŁ RYBNA 3:0 
Poniedziałek 2, Daniel Kolorus 
 SPARTA PRZEGINIA DUCHOWNA – PYCHOWIANKA 4:1 
Poniedziałek 
 PYCHOWIANKA – STRZELCY KRAKÓW 1:2 
Poniedziałek 
 WISŁA II JEIORZANY – PYCHOWIANKA 3:2 
Poniedziałek 2 
 PYCHOWIANKA – BŁĘKITNI CZUŁÓWEK 2:3 
Poniedziałek, Krzysztof Kolorus 
 ISKRA CZUŁÓW – PYCHOWIANKA 6:0 
 PYCHOWIANKA- KASZOWIANKA 2:0 
Poniedziałek, Łyś 
 LOTNIK II KRYSPINÓW – PYCHOWIANKA 3:1 
Poniedziałek 
 



 
 
 
FAWORYT POKONANY !!! 
 
PYCHOWIANKA – KASZOWIANKA KASZÓW   2:0 (2:0) 
Bramki: M.Poniedziałek, D.Łyś. 
PYCHOWIANKA: Wojnar – Balon (57 min Grodecki), Szczypczyk, Sopata, Ł.Górecki – Tarnowski – 
K.Kolorus, Łyś, Wojas – Poniedziałek, Kopeć. 
  Miłą niespodziankę sprawili swym sympatykom gracze „Pychowianki”, którzy pomimo niesprzyjającej 
aury przybyli na mecz. Spotkanie z trzecią drużyną w tabeli, przyniosło zwycięstwo i przerwało serię trzech 
kolejnych porażek . Miejscowi rozpoczęli z dużym impetem, cały czas atakując bramkę przyjezdnych. Na 
boisku nie było widać różnicy, jaka w tabeli dzieli oba zespoły. To ekipa „Pychowianki” narzuciła swój styl 
gry. Efektem tego był gol autorstwa Mirosława Poniedziałka. Napór gospodarzy nie słabł i na przerwę 
schodzili oni z dwubramkową zaliczką. Swego pierwszego gola zdobył Dawid, Łyś, któremu wreszcie udało 
się trafić di siatki. Dotąd na przeszkodzie stawały słupki, poprzeczki lub po prostu pech.... 
W drugiej części spotkania goście zaatakowali z impetem, uzyskując sporą przewagę, raz po raz zagrażając 
bramce strzeżonej przez fantastycznie dysponowanego Jarosława Wojnara. Kaszowianie mieli też sporego 
pecha raz po raz pudłując w dogodnych sytuacjach. Jednak to zespól z Pychowic mógł rozstrzygnąć losy 
spotkania, gdyby Mirosław Poniedziałek zachował zimną krew i pokonał bramkarza. Jednak naszemu 
najlepszemu strzelcowi brakło odrobiny spokoju i szczęścia. Końcówka była nerwowa, ale gracze 
Pychowianki potrafili utrzymać prowadzenie do samego końca. Podopieczni trenera Wacława Jasieniaka 
zasłużone zwycięstwo.   
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SNIADANIA  * OBIADY DOMOWE * 

NAPOJE * PIWO * LODY 

UL.SKALICA 23 CODZIENNIE 10.00 – 24.00 



 
 
LOTNIK II KRYSPINÓW - PYCHOWIANKA 3:1 (0:1) 
Bramka: M.Poniedziałek - 43 min (karny) 
 
PYCHOWIANKA : Wojna r-  Mastek, ,Balon (73 min Kosiński),Szczypczyk, Ł.Górecki -  D.Kolorus  (46 
min Ochojna), K.Kolorus,  Łys, Wojas- Poniedziałek, Kopeć 
 
      Niestety, nie udało się w tej rundzie zdobyć choćby punktu na wyjeździe.... 
Drużyna Lotnika była do ogrania, lecz zespół z Pychowic zagrał jedno z najsłabszych spotkań rundy 
jesiennej. Bo ani sędzia nie był zły, pogoda nie przeszkadzała a boisko było rewelacyjne dla grającej 
techniczną piłkę drużyny "Pychowianki". 
Pierwsza połowa miała wyrównany przebieg. Silniejsi fizycznie gracze z Kryspinowa przeważali, ale goście 
walczyli ambitnie i grali z głową. Na dwie minuty przed gwizdkiem na przerwę faulowany w polu karnym 
był Mirosław Poniedziałek. Sędzia wskazał na wapno, a sam poszkodowany wymierzył sprawiedliwość. 
Druga połowa, to zupełnie inna ( niestety) gra Pychowianki,. Niepewnie, bojaźliwie, bez pomysłu - tak 
można określić grę naszych ulubieńców. Gdyby nie Jarosław Wojnar - to porażka byłaby jeszcze bardziej 
dotkliwa.... 
Należy odnotować debiut w drużynie z Pychowic Norberta Ochojny. 
 

Nr. Nazwa drużyny M. Pkt. Z. R. P. Bramki 
1. BŁĘKITNI Czułówek 10 21 7 0 3 25-18 
2. ISKRA Czułów 10 20 6 2 2 34-18 
3. POWIŚLE Ochodza 10 20 6 2 2 33-18 
4. KASZOWIANKA Kaszów 10 20 6 2 2 29-14 
5. STRZELCY Kraków 10 20 6 2 2 17-14 

6. SPARTA Przeginia 
Duchowna 10 19 5 4 1 31-15 

7. WISŁA II Jeziorzany 10 16 5 1 4 25-28 
8. LOTNIK II Kryspinów 10 12 3 3 4 31-26 
9. PYCHOWIANKA Kraków  10 9 3 0 7 18-26 
10. BRONOWIANKA II Kraków 10 7 2 1 7 19-37 
11. SOKÓŁ Rybna 10 6 1 3 6 16-26 
12. MNIKOWIANKA Mników  10 0 0 0 10 6 

 

STRZELCY BRAMKEK DLA PYCHOWIANKI: 

11-MIROSŁAW PONIEDZIAŁEK 
3- RAFAŁ KOPEĆ 
1- DANIEL KOLORUS, KRZYSZTOF KOLORUS, DAWID ŁYś, MARCIN WOJAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nadchodzi koniec sezonu, czas więc podsumować dokonania naszych ulubieńców, oczywiście humorystycznie i z 
„przymrużeniem oka” 
JAROSŁAW WOJNAR  – ostoja bramki, gdyby bronił we wszystkich meczach, mielibyśmy kilka punktów 
więcej. 
MARIUSZ JANIK – grał  3 mecze, dwa w bramce, co było do obrony obronił ( no prawie....) 
WOJCIECH GRODECKI- bramkarz, obrońca, wszędzie go pełno 
ŁUKASZ BALON – pewny i mocny punkt zespołu, duże poświęcenie popularnego „Zuzy” – okupione niezliczoną 
ilością sińców  
MICHAŁ SZCZYPCZYK - największy leń (początkowo...), ile trzeba było go namawiać, żeby zagrał w 
„Pychowiance”, ale teraz gra i to jak......ostoja obrony, naprawiając błędy innych łapie żółte kartki 
ŁUKASZ GÓRECKI – jedna z większych niespodzianek in plus. Pewny, zwrotny, szybki. Gdyby mniej „Red 
Bull-i” i batoników...Grający wiceprezes, księgowy, webmajster. 
RAFAŁ SOPATA- wielkie serce do gry, potrafi zagrać i to dobrze zaraz po pokonaniu samochodem całej Polski... 
KRZYSZTOF KOLORUS – silny fizycznie, dobra gra ciałem i ambicja. Jak poprawi szybkość, to jeszcze wiele 
pokaże 
DANIEL KOLORUS - wolne strzela jak Szymkowiak, ciąg na bramkę posiada, gdyby jeszcze wracał do obrony, 
to trener Janas miałby z niego pożytek 
DAWID ŁY ś –dysponuje mocnym uderzeniem, nie boi się strzału z daleka, „obijał” słupki, poprzeczki 
niemiłosiernie, wreszcie w meczu z Kaszowianką trafił do siatki, ten gol mu się należał 
RAFAŁ TARNOWSKI- jeden z najstarszych i najbardziej doświadczony piłkarz. Ma posłuch na boisku i poza 
nim. Ambicji i woli walki mogą się od niego uczyć młodsi piłkarze 
MARCIN WOJAS- lewoskrzydłowy, pracowity podczas meczów i prac społecznych, pechowiec, stać go na 
więcej. Pytanie konkursowe: Co łaczy Deynę, Platiniego, Maradonę i Marcina ? kto był na meczu z Sokołem, ten 
wie....Kapitan zespołu. 
TOMASZ KOSI ŃSKI- „joker”, lepiej czuje się i gra gdy wchodzi na zmianę. Ruchliwy, może zagrać na wielu 
pozycjach 
PRZEMYSŁAW MASTEK – zawsze obowiązkowy, można na nim polegać , wchodząc na boisko dawał z siebie 
wszystko 
OSKAR PATNAIK gdyby w meczach grał tak jak na treningach – to maiłby pewne miejsce w drużynie 
DANIEL WI ŚNIEWSKI- warunki fizyczne doskonałe, jak popracuje w zimie, drużyna może mieć z niego 
pożytek 
MARIUSZ GÓRECKI-  zmiennik, troszkę chyba za nerwowy, nie zawsze do końca wykorzystuje swe 
możliwości, bez większych wzlotów i upadków 
RAFAŁ KOPE Ć –trzy gole w meczu z Bronowianką II budzą uznanie. Mocny fizycznie, potrafi ustawić sobie 
przeciwnika. Często gra ostro ale fair, lubi wejść z piłką do bramki, niezła „kiwka”, zadziorny, często kończył mecz 
z ranami, nigdy nie  „pękał” 
MIROSŁ ĄW PONIEDZIAŁEK- najlepszy strzelec, rasowy napastnik. Ponoć ofertę złożyły mu Barcelona i AC 
Milan, ale on w sercu ma tylko „Pychowiankę”. Pewniak w zespole, postrach bramkarzy. 
PAWEŁ MUSIAŁ- nie mógł zagrać w tej rundzie, gdyż zagrał.....3 minuty w „b” klasie. Ale mimo braku 
perspektyw na grę jesienią – obecny na każdym treningu – wielki szacunek i słowa uznania 
ŁUKASZ DUBIECKI- grał na początku sezonu i znikł – a wielka szkoda, bo w piłkę to grać potrafi... 
Jak dotąd nie grali: 
NORBERT OCHOJNA- dołączył później, będzie z niego pożytek 
MARCIN SOBELGA, BARTŁOMIEJ JAWORSKI, TOMASZ PIOTROW SKI –na wiosnę na pewno ich 
zobaczymy 
PAWEŁ GALOS-sekretarz sprawy osobiste pokrzyżowały mu grę na boisku, ale w drugiej rundzie powalczy o 
miejsce w składzie 
MICHAŁ SOBELGA, MARIUSZ GRABO Ń- obecnie biegają, ale po...poligonach 
****ZBIGNIEW MASTEK –kierownik druzyny , wielkie serce do wykonywanej pracy. Zawsze obecny, 
obowiązkowy, można na niego liczyć w każdej sytuacji 
**** WACŁAW JASIENIAK-TRENER  - potrafił poukładać drużynę – mimo że objął zespól tuż przed startem 
rozgrywek. Bardzo związany z „Pychowianką”. Ogromne serce i zapał do pracy, po prostu kocha piłkę. Potrafi 
zganić i pochwalić. Dżentelmen. Szanuje zdanie innych, otwarty na dyskusję. Pracuje za darmo, a nawet dokłada 
do „interesu”. Godzi prace zawodową ze szkoleniem zawodników, często 24 godziny na dobę na nogach, ale jak 
mówi „na treningu być musi”. 
 

 



 
 

NA WESOŁO.... 

W Pychowicach- na Tynieckiej 
mamy klub wspaniały. 
Każdy kibic co niedzielę 
powód ma do chwały 
 
Choć w C-klasie nasi chłopcy 
grają od pół roku 
to najlepszym w tejże  
lidze dotrzymują kroku 
 
I porażki się zdarzają 
dotkliwe czasami 
Każdy kibic w Pychowicach 
zawsze jest za nami 
 
Kiedy gramy całkiem dobrze, 
a nie jak fujary 
to po meczu  Szeryf z Krzyśkiem  
stawia nam browary 
 
Na Tynieckiej podczas meczy 
zdarzają się tłumy, 
dla piłkarzy to naprawdę 
powód jest do dumy ! 
 
Każdy kibic śpiewa sobie 
„tego się nie wstydzę 
że drużyna ma kochana 
gra w ostatniej lidze” ! 
 

A że w „Pychowiance”  
grają   same  asy 
za rok będzie pewnie...... 
Awans do „B” klasy 
 

 

ZIMA NADCHODZI.... 

Czy Twoje auto jest na nią 

przygotowane ??? 

 

WULKANIZACJA 

 

 

 

 

 

 

AUTO-MYJNIA 
USŁUGI W ZAKRESIE :  

*WYMIANA I NAPRAWA OPON 
*WYWA ŻANE KÓŁ 

*SPRZEDAŻ OPON NOWYCH I 
UŻYWANYCH 

*MYJNIA R ĘCZNA 
MYCIE,WOSKOWANIE,ODKURZANIE 

AUTA) 
NISKIE CENY, USŁUGI NA 

MIEJSCU CZYNNE 9-19 

SOBOTA 9-15.00 

UL.TYNIECKA  

 
 
 

 

Przyszła baba do lekarza i mówi doktorowi, że ma kłopoty z mężem, któremu wydaje się, że jest koniem; 
hasa po domu, ryczy jak koń, zakłada uzdę i siodło... Co ja mam teraz zrobić? On juz nawet nie chce mówić 
po ludzku!!!! Na to lekarz: 
- to trudny przypadek, ale jest sznasa na wyleczenie... będzie jednak to sporooooo kosztowało!!!! 
- z tym to nie będzie problemu! - odpowiedziała baba - ostatnio wygrał Wielką Pardubicką!!! 

 
Późny wieczór. Nowakowie przyłapali nastoletniego syna, jak wymykał się z domu z wielką latarką w dłoni. 
- Dokąd to?! - pytają. 
- Na randkę – przyznał syn. 
- Ha! Jak ja chodziłem w twoim wieku na randki, to nie potrzebowałem latarki – zakpił ojciec. 
- No i popatrz na co trafiłeś... 
 



 

PYCHOWICE, UL. SKALICA 23A
               

INTERNET

PYCHOWICE
UL. SKALICA 23A 

(NAD PUBEM)

CODZIENNIE 10-22

 
 


