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STOWARZYSZENIE KLUBU SPORTOWEGO 

PYCHOWIANKA KRAKÓW 

NUMER 8/2005 –wrzesień EGZEMPLARZ * BEZPŁATNY CEGIEŁKA 

 
NIEOBLICZALNI :  

 
Takie miano winni mieć nasi zawodnicy. Po niespodziewanej porażce 
z zespołem Victorii II Krak-Gamma nasi ulubieńcy nie dali szans 
faworyzowanej ekipie Bronowickiego. Zwycięstwo odniesione na 
boisku rywala cieszy. Zważywszy na osłabienie kadrowe 
Pychowianki, wynik jest tym cenniejszy. 
 
TRAMPKARZE:  

Podopieczni trenera Marcina Wojtunika stoczyli zaciekły bój z ekipą Siemaszki, 
przegrywając w ostatniej minucie po golu z rzutu karnego 1:2. W kolejnym meczu 
doszło do kompromitacji. I nie o wynik tu chodzi. Trener Wojtuniak miał do 
dyspozycji raptem o ś m i u zawodników na ten mecz. Rozumiemy, iż rodzice nie 
pozwalają grać młodym zawodnikom w deszczu, ale wyrażając zgodę na członkostwo 
w Pychowiance czy uprawianiu przez dziecko sportu, należy liczyć się, iż nieraz 
przyjdzie grać w takich warunkach. Kiedyż to młody człowiek ma nabierać hartu 
ducha i ciała jak nie za młodu????. Szkoda tych, którzy walczyli w osłabieniu i 
ponieśli kl ęskę. 
GOSPODARZ POSZUKIWANY:  
Z funkcji gospodarza zrezygnował p. Edward Postawa – dziękujemy za dotychczasową 
współpracę. Poszukujemy osoby, która podjęłaby się tej funkcji. W zakres obowiązków wchodzi 
– sypanie linii boiskowych w dniu meczu (czas ok. 40 minut) zawieszenie siatek przed meczem 
(ok. 10 min), zdjęcie siatek po meczu (ok. 10 min). Warunki finansowe do uzgodnienia.  
NABÓR DO SEKCJI TRAMPKARZY:  
 

 
STOWARZYSZENIE KLUBU SPORTOWEGO PYCHOWIANKA KRAKÓW 
PROWADZI NABÓR DO SEKCJI TRAMPKARZY. 
ZAPISY PODCZAS TRENINGÓW: 
WTOREK 16.30 
CZWARTEK 16.00 

    NABÓR DOTYCZY CHŁOPCÓW URODZONYCH W ROKU 1991 I MŁODSZYCH 
ZEBRANIE RODZICÓW TRAMPKARZY:  
 
SPOTKANIE RODZICÓW TRAMPKARZY Z ZARZ ĄDEM ORAZ  Z  NOWYM 
TRENEREM MARCINEM WOJTUNIKIEM  
ODBĘDZIE SIĘ W NAJBLIŻSZY CZWARTEK 29.09.2005 O GODZINIE 18.00 W KLUBIE 
OSIEDLOWYM PYCHOWICE. SPOTKANIE MA NA CELU OMÓWIENIE SPRAW 
ORGANIZACYJNYCH I BIEŻĄCYCH SEKCJI. SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!! 
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PYCHOWIANKA – VICTORIA II KRAKÓW 
 
PYCHOWIANKA: Wojnar-  Sukta, Szczypczyk, Zegarmistrz, Ł.Górecki (73 min Musiał) – Kawalec, 
Balon (25 min Mrozek), Wojas, K.Marek (46 min Łyś) – M.Kostrz (84 min Patnaik), Ł. Kostrz 
1:0 Ł.Kostrz 57 min, 1:1 73 min, 1:2 80 min 
Żółta kartka:Sukta 
Widzów ok. 100 
  Najsłabszy od dłuższego czasu mecz rozegrali gracze Pychowianki. Do spotkania przystąpili jako 
murowany faworyt, zeszli jednak z boiska pokonani. Od początku inicjatywa należało do 
podopiecznych Wacława Jasieniaka, lecz brakowało przysłowiowej kropki nad „i”. 
Z dogodnych sytuacji w pierwszej części gry, należy wymienić strzał Michała Kostrza (w 23 min po 
podaniu od Marcina Wojasa), który bramkarz Victorii wypuścił z rąk, zabrakło jednak gracza, który 
dobiłby futbolówkę. Rywale skontrowali w 39 min, jednak nie wykorzystali sytuacji „sam na sam” z 
Wojnarem. 
Najdogodniejszą sytuację w pierwszej części gry przyniosła 42 min, wtedy to faulowany w polu 
karnym Sukta ustawił piłkę na 11-tym metrze, niestety przestrzelił z rzutu karnego. Chwilę później 
uderzał Kawalec bez rezultatu. Tuż przed gwizdkiem na przerwę, kapitalnie z rzutu rożnego 
uderzył Wojas, piłka trafiła w wewnętrzną część słupka i wyszła w pole. 
Na tym sportowe emocje w I-szej części gry się skończyły. Należy wspomnieć, iż w 24 min żółtą 
kartkę „zarobił” jeden z graczy gości, który uderzył piłką partnera z własnej drużyny. Dobrze 
prowadzący zawody arbiter sięgnął do kieszeni po kartonik i ukarał niesportową zachowanie. 
W drugiej odsłonie na boisku pojawił się chory Dawid Łyś i nieco uporządkował grę. W 57 min to 
właśnie on uderzał z dystansu a ze skuteczną dobitką pospieszył Łukasz Kostrz i Pychowianka 
objęła prowadzenie 1:0. 
Kolejne minuty należały do miejscowych, z dystansu uderzał Łyś, po ładnej kombinacji z rzutu 
rożnego soczyście kropnął Szczypczyk a w 70 min niemal na pustą bramkę uderzał Ł.Kostrz 
Niewykorzystane sytuacje się mszczą. W 73 min niepotrzebna zabawa we własnym polu karnym 
zakończyła się bramką dla Victorii. W rewanżu Ł.Kostrz i M.Kostrz szarżowali z piłką na bramkę 
rywali, bez rezultatu. W 75 min po uderzeniu z dalszej odległości golkiper Victorii wypuścił piłkę z 
rąk, zabrakło jednak skutecznej dobitki. 78 min dała Pychowiance rzut rożny – po którym J. 
Zegarmistrz nie trafił do siatki z 2 metrów. W chwilę później trzykrotnie z bliskiej odległości żaden z 
graczy Pychowianki nie trafił do siatki. 
W 80 min po raz drugi sprawdziło się stare piłkarskie porzekadło o niewykorzystanych sytuacjach. 
Rywale ruszyli z kontrą i ich napastnik znalazł się w sytuacji sam na sam z Wojnarem i nie dał mu 
szans…1:2. 
Porażka na własne życzenie. Po słabej grze, z nie najwyżej notowanym rywalem gospodarze 
zeszli z boiska pokonani. Dokonali nie lada sztuki, marnując kilka wybornych sytuacji i tracąc dwa 
gole po trzech akcjach Victorii. 
Ta strata punktów może okazać się bolesna. Teraz nastaną ciężkie mecze z Bronowickim i 
Jutrzenką – gdzie należy powetować sobie zgubione 3 punkty. Czy się uda?? Zobaczymy. 
 
PO MECZU IRENEUSZ SZOSTAK ( były gracz m.in. Cracovii i Orła Piaski Wielkie, dawny 
mieszkaniec Pychowic) powiedział: „Mecz przegrany na własne życzenie. Sztuką jest nie 
wykorzystać tylu dogodnych sytuacji. Z taką gra ciężko będzie rywalizować z Jutrzenką czy 
Bronowickim. Pychowianka posiada spory potencjał. Zawodnicy grają techniczny futbol. Niestety, 
brakuje lidera oraz „cwaniaka” w napadzie – zawodnika doświadczonego, umiejącego się znaleźć 
w odpowiednim momencie w odpowiednim miejscu. Nie można tracić w ten sposób punktów, jeżeli 
myśli się o awansie. Najlepiej wśród pokonanych zagrali dziś Łyś i Mrozek. Pomimo nie 
najlepszych warunków fizycznych pokazali swój niemały potencjał” 
 
 

ZAPRASZAMY NA WWW.PYCHOWIANKA.COMZAPRASZAMY NA WWW.PYCHOWIANKA.COMZAPRASZAMY NA WWW.PYCHOWIANKA.COMZAPRASZAMY NA WWW.PYCHOWIANKA.COM    
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Bronowicki Kraków – Pychowianka 2:6 (1:3) 
O:1 Ł.Górecki 24 min, 0:2 Wojas 25 min, 1:2 Adamski  29 min, 1:3 Borkowski 34 min 2:3 
Kucharczyk 60 min 2:4 Szczypczyk 60 min (karny), 2: 5 Zegarmistrz 82 min 2:6 M.Kostrz 89 
min 
 
PYCHOWIANKA: Wojnar – Sukta, Zegarmistrz, Szczypczy k, Borkowski – Kawalec, Ły ś, 
Mrozek, Ł.Górecki ( 79 min Balon) – M.Kostrz, Wojas  
 
Widzów ok. 25 (16 z Pychowic) 
 
Po blamażu na własnym boisku z Victorią II gracze Pychowianki nie byli faworytem tego spotkania. 
Jednakże wtorkowe-przedmeczowe spotkanie zawodników z trenerami i zarządem najwyraźniej 
zmotywowało ekipę z Tynieckiej. Podczas spotkania padło kilka mocnych słów, które na szczęście 
poprawiły morale drużyny. 
Choć bez kontuzjowanych: Poniedziałka, Pasierba oraz nieobecnych nie obecnych innych 
powodów Ł.Kostrza, Patnaika i K.Marka, to właśnie ekipa Pychowianki wiodła prym w tym 
spotkaniu. 
Początek meczu należał do przyjezdnych, którzy częściej byli przy piłce. Mądra gra, szanowanie 
piłki spowodowała, iż rywal nie wytrzymał napięcia i coraz częściej się odkrywał. O losach meczu 
zadecydowały dwa szybko strzelone gole przez Ł.Góreckiego i Wojasa. Choć rywal uzyskał 
kontaktowe trafienie, to szybko sytuacja wróciła do normy po golu Borkowskiego. Błąd Jacka 
Zegarmistrza zaowocował golem na 2:3, jednak Pychowianka nie dała wydrzeć sobie zwycięstwa. 
Po faulu na M.Kostrzu z jedenastu metrów do siatki trafił popularny „Koks”.  
Od 79 minuty grający w 10-ciu gospodarze byli tłem dla podopiecznych trenera Jasieniaka. 
Czerwona kartka za obrazę sędziego była zarazem efektem niepewnej pracy arbitra. Doprowadził 
on do niepotrzebnych nerwów na boisku. Chwilę wcześniej za rzekome odepchnięcie rywala bez 
piłki zespół Bronowickiego domagał się najwyższej kary dla Jacka Zegarmistrza. Sam „Zegar” 
zarzekał się, iż nie popchnął rywala. 
Po dobrym a momentami znakomitym spotkaniu Pychowianka odniosła prestiżowe zwycięstwo. O 
dwóch porażkach z Bronowickim, tym razem nadeszła kolej na srogi rewanż. Końcówka I-szej 
połowy to wręcz profesorska gra w tyłach. Umiejętne szanowanie piłki, wciąganie rywala na własną 
połowę, celne, dalekie podania. Oby podobnie było w meczu z Jutrzenką. 
Spotkanie bardzo udane dla Łukasza Góreckiego, który miejmy nadzieję, słabszy okres gry ma już 
za sobą. Podczas nieobecności nominalnych napastników, drużyna zrozumiała, iż ciężar 
zdobywania goli każdy musi wziąć na siebie. Do tej pory wszystko zależało od dyspozycji dnia 
Mirosława Poniedziałek, teraz zarówno Marcin Wojas, czy Michał Kostrz zaczęli trafiać jak na 
zawołanie. Widać, iż praca w okresie przygotowawczym nie poszła na marne. 
Oby kolejne mecze były nie gorsze. 
MINUTA PO MINUCIE: 
2- na bramk ę uderza Ł.Górecki, zbyt lekko jednak 
6 – kąśliwe do środkowanie Sukty z prawej strony boiska 
     Dominacja na boisku Pychowianki, dobra gra, ag resywne krycie na całym boisku, 
b.aktywny Mrozek 
9- kontra gospodarzy prawa stron ą 
11- faul Sukty, uderzenie z wolnego Wojnar odbija p iłkę, dobitka l ąduje w r ękach Jarka. 
12- akcja Ły ś – Mrozek – Kawalec, ten ostatni trafia w słupek 
   Okres przewagi Bronowickiego 
17- strzela Kawalec 
19- zamieszanie pod bramk ą Pychowianki po rzucie ro żnym 
22- po strzale gospodarzy piłka odbija si ę od poprzeczki i spada przed lini ą bramkow ą 
24 – po strzale Piotra Mrozka piłka uderza w słupek  i wychodzi w pole Łukasz Górecki celnie 
dobija -0:1!!! 
25- rywal jeszcze nie podniósł si ę po stracie gola, gdy Marcin Wojas podwy ższa na 0:2!!! 
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     Ataki Pychowianki, kolejno strzelaj ą Łyś, Zegarmistrz, b. aktywny Ł.Górecki 
29- kontra Bronowickiego i Adamski z bliska strzela  pod poprzeczk ę 1:2 
33- akcja Kawalec – Sukta bez efektu bramkowego 
34 – Wojciech Borkowski uderza z lewej strony boisk a i piłka zaskakuje bramkarza 
gospodarzy 1:3!!! 
38- ładna akcja Michała Kostrza, sam próbuje j ą finalizowa ć, choć AM obok lepiej 
ustawionego Wojasa 
43 - gro źny lob na bramk ę Wojnara 
55 –z daleka uderza Borkowski 
60- kiks Zegarmistrza, kontra Bronowickiego i Kucha rczyk zdobywa kontaktowego gola 2:3 
62 – faulowany Michał Kostzr i żółta kartka dal rywali 
63 – silny strzał „Koksa” z wolnego 
64- w polu karnym rywali faulowany Michał Kostrz, s ędzia dyktuje „wapno” 

65- do piłki ustawionej na 11-stym metrze podbiega Michał Szczypczyk, bramkarz wyczuł 
intencje egzekutora, ale 

      mocno uderzona piłka l ąduje w siatce 
66 – kontra, Wojnar wygrywa pojedynek „sam na sam” 
78 – nerwowo pod nasz ą bramk ą. Jeden z graczy Bronowickiego atakuje Wojnara, któ rego 
atakuje rywal  
       (Popiołek), broni ący kolegi z dru żyny Zegarmistrz staje w obronie kolegi z dru żyny, 
popiołek pada symuluj ąc  
       uderzenie przez naszego zawodnika 
79 – arbiter reaguje na wulgarne zachowanie piłkarz a gospodarzy „ty debilu” pada z ust 
gracza Bronowickiego 
       i si ęga po czerwony kartonik 
81- brutalny faul na Kostrzu 
82- potężne uderzenie z daleka, Dawid Ły ś mocno kropn ął a celnie dobija Jacek Zegarmistrz  
2:5 
89 – Michał Kostrz ustala wynik meczu 2:6 !!! 
90 + 3 – końcowy gwizdek arbitra i szał rado ści w obozie Pychowianki 
Dobry mecz Pychowianki. Cała drużyna zasłużyła na słowa uznania. Poza kilkoma wpadkami 
obrona grała bez zarzutu a boczni obrońcy – Sukta i Borkowski raz po raz aktywnie włączali się w 
akcję ofensywne. Również skrajni pomocnicy Kawalec i Ł.Górecki pracowali na całym boisku. 
Coraz lepiej rozumieją się na boisku nasi środkowi pomocnicy Łyś i niezwykle ambitny Mrozek. 
Wojas wreszcie uwierzył swoje snajperskie możliwości a Michał Kostrz również nie pudłuje – gol i 
karny po faulu na nim.. Środek obrony – spokojna gra Szczypczyka, Zegarmistrz, choć nie ustrzegł 
się błędów, to zrehabilitował się strzelonym golem. Wojnar tym razem bez zarzutu. 
 
 

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. 0Tel. 0Tel. 0Tel. 0    888888888888    107107107107    115 115 115 115     

 

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 
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PPPP    IIIIŁKA  W  TRAMPKACHKA  W  TRAMPKACHKA  W  TRAMPKACHKA  W  TRAMPKACH    
 
 
UKS SIEMASZKA – PYCHOWIANKA KRAKÓW   2:1 (1:1) 
Dla Pychowianki :Paweł Wojtas z wolnego 29 min 
 
PYCHOWIANKA:  Dominik  Dubiecki – Krzysztof Dubel, Paweł Wojtas, 
Mateusz Pala, Kamil Sokół, Jakub Lipiec, Bartłomiej Sokół, Michał Łachman, 
Piotr Kulbicki, Łukasz Gruszka, Łukasz Kasprzycki, Konrad Dubel 
 
   Pierwszy mecz nowego sezonu nie przyniósł młodym zawodnikom Pychowianki punktów. 
Zarazem był to debiut w roli trenera Marcina Wojtuniak. Pomimo porażki nasi trampkarze zagrali 
bardzo dobre spotkanie a strata punktów na minutę przed końcem i to z problematycznego rzutu 
karnego powinna zmobilizować ich do jeszcze lepszej gry. 
Początek spotkania dał przewagę gospodarzom, jednak niezła gra defensywy Pychowianki 
pozwalała zachować czyste konto. Niestety w 7 minucie po nieporozumieniu w defensywie 
prowadzenie objęła ekipa Siemaszki. Prowadzenie dodało miejscowym skrzydeł i co chwilę gorąco 
było pod bramką Dubieckiego. Młody bramkarz Pychowianki spisywał się jednak bez zarzutu. W 
12 min udanie wybiegł z bramki, skrócił kąt i uratował zespół od utraty gola. W 20 minucie ładnie 
wybronił strzał z rzutu wolnego ( po faulu Pali). Od tego momentu coraz częściej do głosu zaczęli 
dochodzić gracze Pychowianki. Efektem tego był wywalczony w 29 minucie rzut wolny – 
(faulowany Kasprzycki) egzekwował Paweł Wojtas i pięknym strzałem umieścił piłkę w siatce, ( 
choć również Bartłomiej Sokół „przyznaje się” do dotknięcia piłki). Do końca pierwszej części gry 
dominowali nasi ulubieńcy, raz po raz przeprowadzając groźne akcje. W 33 minucie faulowany był 
Łukasz Gruszka. Z rzutu wolnego uderzał kapitan – Kasprzycki i po pięknym strzale piłka 
poszybowała minimalnie nad „okienkiem”. 
Druga część gry rozpoczęła się od groźnego uderzenia piłkarza Siemaszki z okolicy 16 metrów, 
jednak wspaniale wybronił Dubiecki. Dubiecki odwecie groźną kontrę przeprowadzili Krzysztof 
Dubel i Bartłomiej Sokół. Dużą przewagę uzyskali podopieczni Marcina Wojtuniak, jednak, pomimo 
iż pod bramką Siemaszki kotłowało się, co chwilę, piłka nie trafiał do siatki. Nadspodziewanie 
dobrze zagrał w tym okresie najmniejszy na boisku Konrad Dubel, który imponował walecznością. 
Gdy wydawało się, iż mecz zakończy się sprawiedliwym podziałem punktów, nadeszła 68 minuta. 
Zdaniem arbitra piłką we własnym polu karnym zagrał jeden z graczy Pychowianki i arbiter 
podyktował rzut karny. Mimo rozpaczliwej interwencji Dubieckiego piłka znalazła się w siatce. 
Szkoda tej sytuacji. Rozpacz wśród młodych zawodników była wielka. Trener Wojtuniak pocieszał 
swych podopiecznych po meczu, jednocześnie dając przykład, iż przegrywać też trzeba z honorem 
a werdykty  arbitrów przyjmować godnie….. 
 
PYCHOWIANKA – WISŁA CZERNICHÓW  0:12 
 
Po niezmiernie pięknym meczu z Siemaszki, doszło do niemal kompromitującej sytuacji spotkaniu 
z Wisłą Czernihów. 
Trener Marcin Wojtuniak miał do dyspozycji…..ośmiu zawodników, gdyż reszty…..albo nie puścili 
rodzice, albo przeszkodziła im fatalna pogoda. 
Tak dalej być nie może. Albo rodzice godzą się na uprawianie sportu przez swoje pociechy. 
Rozumiemy troskę o zdrowie swych pociech, ale kiedyż to młode organizmy mają się hartować jak 
nie teraz. Sport to nie tylko kopanie piłki przy pięknej pogodzie. Sport to przezwyciężanie własnych 
słabości. Zawodników gości jakoś pogoda nie odstraszyła. Szkoda tylko tych, którzy wybiegli na 
boisko, zostawili tam wiele zdrowia i wysiłku, niestety ich „koledzy” z drużyny zniweczyli to 
wszystko. 
Na boisku wyróżnili się bramkarz Dominik Dubiecki oraz Łukasz Kasprzycki – kapitan zespołu. 

 
SZERSZA RELACJA I ZDJSZERSZA RELACJA I ZDJSZERSZA RELACJA I ZDJSZERSZA RELACJA I ZDJĘCIA Z MECZU     NA WNA WNA WNA WWW.PYCHOWIANKA .COMWW.PYCHOWIANKA .COMWW.PYCHOWIANKA .COMWW.PYCHOWIANKA .COM    
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Nr. Nazwa drużyny M. Pkt. Z. R. P. Bramki  
1. JUTRZENKA Giebułtów 4 12 4 0 0 22-2
  
2. PYCHOWIANKA   4 9 3 0 1 13-5
  
3. MASZYCANKA Kraków 4 9 3 0 1 7-5
  
4. TS RYBITWY II Kraków 4 7 2 1 1 11-7
  
5. TS Węgrzce                   4 6 2 0 2 8-4
  
6. VICTORIA Krak                    4    6 2 0 2 10-7
  
7. ALBERTUS Kraków  3 6 2 0 1 6-6
  
8. BRONOWICKI Kraków 4 5 1 2 1 10-11
  
9. GROM Kraków                   4 3 1 0 3 6-14
  
10. TKKF KLINY Kraków 4 3 1 0 3 4-13
  
11. SALWA Kraków                  4 1 0 1 3 4-16
  
12. POLONIA Kraków    3 0 0 0 3 1-12
  

    

S T R Z E L C Y    G O L I : 

 

3 – ŁUKASZ KOSTZR, MARCIN WOJAS 
2 – M.KOSTRZ 
1- ŁYŚ, Ł.GÓRECKI, Borkowski, Szczypczyk. Zegarmistrz 
 
 
TRENER TRAMPKARZY:  
 
 
Imi ę : Marcin 
Nazwisko: Wojtuniak 
Urodzony: w 1979 roku  w Opocznie 
Kariera piłkarska : Ceramika Opoczno 
Kariera trenerska: Armatura Kraków, Albertus Kraków , Czarni Grzegorzowie, 
Pychowianka 
 
Prezes Andrzej Siarkowski: „ Marcin to odpowiedni człowiek, na odpowiednim miejscu. Ma 
niezwykłe podejście do podopiecznych. Sumienny, pracowity, zdyscyplinowany. Wymaga, ale 
również daje w zamian. Myślę, iż nasza współpraca układała się będzie coraz lepiej. 
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Imię, Nazwisko: Piotr Mrozek 
Data urodzenia: 11.XI.1983 
 
Poprzednie kluby: RzKS JUVENIA Kraków  
 
Ulubione kluby: Wisła, Barcelona 
 
Ulubiony zawodnik/piłkarski wzór: Romario, Ronaldinho 
 
Ulubiony napój: zimne piwo :) 
 
Cele na najbliższy sezon ??? : wszyscy wiedza ze cel jest jeden - AWANS 
 
Jak trafiłeś do Pychowianki: autobusem...czerwonym :) a tak na poważnie znam Bartka 
Pasierba i Jacka Zegarmistrza - to oni mnie namówili 
 
Pychowianka to dla Ciebie?..: ostatni krok przed grą w Wiśle :) 
 
Mały ciałem, wieli sercem? tak mówili o Tobie kibice Pychowianki?, co Ty na to ????:  
miło słyszeć :) dla nich będzie moja pierwsza bramka 
 
Co Ci się podoba, co nie w Pychowiance: wszystko, jest OK!!!  
 
Z  kim najlepiej rozumiesz się na boisku a z kim poza nim ???: Podchwytliwe pytanie : 
P Ale jeśli nie ma zarzutów do gry w środku to chyba odpowiedź jest prosta... 
A w meczu z Jutrzenka mam asystować Michałowi Kostrzowi przy 3 bramkach :). Poza 
boiskiem już współpracowaliśmy dobrze :) No jeszcze jest "Zegar", Wojtek Borkowski i 
"Zuza" :D 
 
Kibice Pychowianki, co o nich sądzisz??? :  
słyszałem że robią wielkie show na meczach ale jeszcze nie miałem okazji zobaczyć  
 
Co chciałbyś  powiedzieć Kibicom i kolegom z drużyny ??? :  
W następnym sezonie będziemy B -klasową drużyną walczącą o awans :) 
 

CRAK CRAK CRAK CRAK ––––    COLDCOLDCOLDCOLD    
SERWISSERWISSERWISSERWIS    

KRAKÓW UL. LWOWSKA 19KRAKÓW UL. LWOWSKA 19KRAKÓW UL. LWOWSKA 19KRAKÓW UL. LWOWSKA 19    
TEL 0TEL 0TEL 0TEL 0----601601601601----28282828----45454545----06060606    

    
SPRZEDASPRZEDASPRZEDASPRZEDAŻ, NAPRAWA PRALEK, LODÓWEK, SPRZ ĘTU 

AGD 
NOWE I UŻYWANE     

 

 1

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

 
 
 

PRALNIA I MAGIELPRALNIA I MAGIELPRALNIA I MAGIELPRALNIA I MAGIEL    
J.L. OCHOJNAJ.L. OCHOJNAJ.L. OCHOJNAJ.L. OCHOJNA*PRANIE   *PRASOWANIE 

*TANIO, SZYBKO, SOLIDNIE.... 

PYCHOWICE, UL.JEMIOŁOWA 5 Telefon : 267-25-63 
Dla Was pierzemy bardzo tanio......dla „Pychowianki” 
za darmo !!!! 
 


