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Jarosław Wojnar- Łukasz Górecki, 
Marcin Wojas, Dawid Łyś, Miro-
sław Poniedziałek, Łukasz Balon, 

Mariusz Górecki, Oskar Patnaik...
Co łączy tych zawodników ????
Uważni obserwatorzy zapewne wie-
dzą. To najwytrwalsi, którzy są z Klu-
bem od początku reaktywacji a więc 
od lipca 2003 roku....

A wszystko zaczęło się od meczu w 
ramach Pucharu Polski z Trzebolem 
Wielkie Drogi, przegranym 1:7.......
O wynikach sportowych i historii w ko-
lejnym numerze, dziś skupimy się na 
zawodnikach, którzy reprezentowali 
„biało-niebieskie” barwy.....

BRAMKARZE...
Cóż, na tej pozycji dominacja Jaro-
sława Wojnara jest bezdyskusyjna.....
Ale któż pamięta, że wszak popular-
ny „Jaro” wystąpił we wspomnianym 
spotkaniu z Trzebolem, lecz już w ko-
lejnym meczu zagrał Mariusz Janik?. 
Oczywiście, Wojnar powrócił wkrótce 
między słupki, lecz jeszcze kilkakrot-
nie „świątyni” strzegli inni golkiperzy. 
Wielkie nadzieje wiązano z Maciejem 
Wojcieszakiem. Młodym, utalento-
wanym zawodnikiem, niestety liczne 
kontuzje nie pozwoliły mu na stałe za-
gościć w bramce a szkoda.....Wszak 

Jarosław Wojnar trapiony jest non-
stop kontuzjami, nie wszyscy wiedzą 
ile razy pomimo bólu i kontuzji wycho-
dził na boisko...
Kolejnym zawodnikiem, który stawał w 
bramce był Wojciech Grodecki, więcej 
występów odnotował wszechstronny 
Łukasz Balon.
Epizod zaliczył również Michał Szczyp-
czyk a wspierał nas także Wiesław 
Widłak- kontuzjowany obecnie gracz 
Pychowianki.
Wciąż przed szansą na debiut stoją 
wiecznie młody i utalentowany Dawid 
Litwin a także „zaginiony w akcji” Ma-
teusz Radwański.

OBROŃCY...
Cóż, niektóre pozycje są bardzo 
umownymi, cięzko sklasyfikować nie-
których zawodników......
Niezmiennie przez cztery lata na tej 
pozycji występuje Łukasz Górecki.
Wiceprezes klubu, webmaster, „ko-
mornik” i księgowy - „człowiek orkie-
stra...”. Wspierany przez obecnego 
sekretarza  Łukasza Balon - jak trzeba 
to i  bramkarza....
Ten drugi, choć rodem z Kostrza, to 
pełnym sercem za Pychowianką.
Jerzy Piórkowski, Tomasz Piórkowski, 
Mariusz Laurisz, to stosunkowo nowi 
zawodnicy....Ale kto grał wcześniej w 

defensywie?
Filar obrony, którego tak nam brakuje - 
Michał Szczypczyk. Popularny „Koks” 
postury atlety nie posiada, lecz gdyby 
słupki i poprzeczki były jak dawniej z 
drewna, po atomowych uderzeniach 
Michała, stolarze mieliby co napra-
wiać...
Pierwsze mecze Pychowianki - to 
obecność w defensywie Łukasza Du-
bieckiego, zawodnika o dużym poten-
cjale, niestety, bez dużego samoza-
parcia, więc jego przygoda z „Pycho” 
szybko się zakończyła.Dość długo o 
miejsce w składzie walczył Wojciech 
Grodecki, jednakowoż perspektywa 
gry w  Strzelcach była zbyt silną po-
kusą i zmienił On otoczenie. Kolejnym 
zawodnikiem, który zrezygnował z gry 
był Rafał Sopata. Chwile kopał u nas 
Zbigniew Fiter, lecz wybrał on inną 
drogę na spełnienie swych sporto-
wych ambicji.
Z sąsiedniego Kostrza dotarł do  także 
Paweł Musiał, który w razie potrzeby 
potrafi zastąpić każdego zawodnika 
na boisku.
Ubytki spowodowały, iż konieczne były 

wzmocnienia. I tak oto w Pychowian-
ce pojawili się zawodnicy z Bronowic.
Jako pierwszy - Bartosz Pasierb, nie-
stety nękany przez kontuzje, co rusz 
zamiast na boisku przebywa u lekarzy, 
jakaż to szkoda, bo umiejętnści mu 
napewno nie brakuje. Później z „bro-
nowickiego zaciągu” przybyli Jacek 
Zegarmistrz i Wojciech Borkowski. 
„Zegar”- hm......niech będzie obrońcą, 
choć występuje i w pomocy i w na-
padzie. Rosły, dobrze grający głową, 
napsuł krwi niejednemu bramkarzowi. 
Z kolei Wojciech Borkowski, póki grał. 
potrafił uprzykrzyć życie rywalom...Li-
czymy iż szybko powróci na murawę.
Długo pomagał na boisku Rafał Tar-
nowski. Doświadczony piłkarz, ma-
jący autorytet u młodszych kolegów. 
Niestety, kontuzje wyeleminowały  go 
z gry...
Teraz na boisku możemy zobaczyć 
duet rodzinny. Jerzy i Tomasz Piór-
kowscy strzegą dostępu do naszej 
bramki. Ramię w ramię ojciec i syn....
Cóż, do tego dołożyć braci Łukasza I 
Mariusza Góreckich i mamy prawdzi-
wie rodzinny sojusz.

Wszyscy ludzie 
Pychowianki...

Gabinet Kosmetyczny

„Venus”
ul. Babińskiego 79

(Przy zakładzie fryzjerskim Ela)

-manicure, pedicure, tipsy, utwardzanie paznokci żelem, 

zdobienie w żelu, henna

Tel: 0504 932 164
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Od prawie roku pomaga im Mariusz 
Laurisz, popularny „Kluska”, dość 
ekstrawagancki, lecz znający sie na 
swym rzemiośle.....

POMOCNICY...
Jeśli jesteśmy przy rodzinnych konek-
sjach, to nie sposób pominąć tu ko-
lejne przykłady. O grze drugiej linii na 
początku decydowali bracia Krzysztof 
i Daniel Kolorus. Mający jak na pycho-
wickie warunki dość spore, piłkarskie 
doświadczenie. Jakaż to szkoda, ze z 
różnych przyczyn nie ma ich już dzi-
siaj na boisku....
Ciężar gry próbuje wziąc na siebie 
Dawid Łyś, znów „grunt to rodzin-
ka” wszak „Łosiu” to kuzyn Tomasza 
Piórkowskiego a bratanek Jerzego....
O jego umiejętnościach można mówić 
bez końca...Do tej formacji pozwoli-
łem zakwalkwikować także kapitana 
zespołu Marcina Wojasa. Cóż, Marcin 
to wszechstronny zawodnik i grał już 
niemal na każdej pozycji, wcielając 
się nawet w rolę bramkarza...Kto był 
w Giebułtowie ten wie, reszta niech 
żałuje, ze nie jest na codzień z Pycho-
wianką...
Jego rola w Pychowiance jest duża....
Trudno wyobrazić sobie bez pana 
„CPT” skład...
Długo grają w Pychowiance dwaj pa-
nowie „S” czyli Sławomir Kawalec 
i Sławomir Sukta. Pierwszy z nich 
„Prowokator” - jeśli tylko ma siłę, sta-
nowi o sile naszych skrzydeł, dobry 
technicznie, potrafi też zachować się 
pod bramką rywali. Drugi ze Sławków 
- Sukta, to na boisku istny wulkan.....
Moc energi, potrafi eksplodować, naj-
większy chyba walczak w drużynie...
Dochodzi do nich „mały ciałem, wielki 

duchem” Piotr Mrozek. „Pio” wpraw-
dzie warunki fizyczne ma nienajlep-
sze, ale serce do walki olbrzymie....
popiera to nienaganną techniką i do-
brym przeglądem boiska.
Niewybaczalnym grzechem, byłoby 
pominięcie Oskara Patniaika, zawod-
nika, który poczynił chyba największe 
postępy. Jeden z najlepiej wyszkolo-
nych technicznie piłkarzy w drużynie. 
Pierwszy sezon 2003/2004 miał spi-
sany na straty, później przerwa, lecz 
wrócił i to w jakim stylu...W obecnym 
sezonie doszedł boiskowy „profesor” 
Jacek Bogusz- doświadczony za-
wodnik, obyty w ligowych bojach na 
znacznie wyższym poziomie. Na nie-
go kibice liczą najbardziej.
Kto pamięta jeszcze takich piłkarzy 
jak Tomasz Kosiński czy Przemysław 
Mastek?. I znów rodzinka, wszak 
Przemek to syn naszego kierownika 
Zbigniewa....Nauka czy praca ode-
rwała ich od gry w piłkę nożną. W tej 
formacji występowlali również Norbert 
Ochojna i Daniel Wiśniewski.

NAPASTNICY...
Ataku nie sposób zacząć inaczej jak 
od Mirosława Poniedziałka. „Wtorek” 
- najskuteczniejszy gracz nie tylko Py-
chowianki, onegdaj potrafił  zdecydo-
wanie wygrać klasyfikację strzelców 
C-klasy. O jego umiejętnościach każ-
dy wie, niestety, trapiony przez kontu-
zje, spędza ostatnio dużo czasu poza 
boiskiem. Wielka szkoda...”Wtorek” w 
optymalnej formie, potrafił sam roz-
strzygnąc losy spotkania.
Jego pierwszym partnerem „na szpi-
cy” był Rafał Kopeć.Silny, twardy i...
nieobliczalny.Niestety, kontuzja spra-
wiła iż do dziś nie pojawia się na pił-

karskich boiskach, choć zapowiada 
come back....
Szybko do „biało-niebieskich” dołą-
czył Michał Kostrz- nie mający pew-
nego miejsca w Tramwaju, potrafił 
błyszczeć w barwach Pychowianki. 
Żałować należy, iż rok temu powrócił 
do klubu z ulicy Praskiej. Nie pozo-
stawił nas samych, „zostawiając” przy 
Tynieckiej swego kuzyna Łukasza 
Kostrza.”Eto” - niezmiernie charakte-
rystyczna postać. Nienaganny tech-
nicznie, skuteczny, lecz czasami „jeź-
dziec bez głowy”- człowiek o wielkim 
temperamencie i jeszcze większym 
sercu do gry.
O miejsce w podstawowym składzie 
rywalizuje także Jakub Pałach - ro-
biący stałe postepy i wierzący w swe 
szanse zawodnik, współtwórca naszej 
strony internetowej. Kuba czyni stałe 
postępy, mielmy nadzieję iż pokaże 
jeszcze na co go stać.
Kto jeszcze walczył o miejsce w ata-
ku. Ano Piotr Łagowski, zabrakło mu 
jednach chyba troszkę chęci i samo-
zaparcia, bo umiejętności na pewno 
posiadał....

EPIZODY W DRUŻYNIE:
Bo jak inaczej nazwać kika występów 
w niej Mirosława Szałaśnego, Grzego-
rza Dudy czy Bartosza „ Dekstera...”
Piłkarze Ci, pojawii się z końcem w 
2004 roku, gdy Pychowiankę dopadły 
spore braki kadrowe, jednak szybko 
zniknęli z pola widzenia.
Swój epizod miał także Prezes, An-
drzej Siarkowski, raz nawet ku osłu-
pieniu nielicznej tego dnia publiki, ja-
kimś dziwnym zbiegiem okoliczności 
trafił piłką do siatki, bynajmniej nie 
swojej....Na szczęście Prezes, nie de-

nerwuje swą boiskową postawą Kibi-
ców zbyt często i zajmuje się innymi 
sprawami...

ZAGINIENI W AKCJI:
Do tych należą napewno wspomnia-
ny wcześniej Mateusz Radwański 
- bramkarz który pojawił się i zniknął, 
choć formalnie nadal jest graczem na-
szej drużyny. W oficjalnym meczu jak 
dotąd nie wystąpił. Barwy Pychowian-
ki przywdziewali za to Szymon Dziu-
ra, Marcin Kucharczyk i Piotr Morko 
- choć są  nadal w kadrze, nie widać 
ich przy Tynieckiej.
Z kolei Bartosz Wojtaś zdaje obecnie 
maturę i odpuścił sobie chwilowo bie-
ganie za futbolówką.

TRENERZY:
Pierwszym trenerem Pychowianki zo-
stał Wacław Jasieniak.Ile serca i zdro-
wia zostawił i zostawia nadal (pełniąc 
funkcję drugiego szkoleniowca), wie 
każdy, kto choć trochę związany jest 
z Pychowianką. Prowadził On Pycho-
wiankę przez trzy lata, powody oso-
biste sprawiły, iż oddał stery obecne-
mu trenerowi - Piotrowi Jaroszowi. W 
szkoleniu pomagał również Sebastian 
Mucha.

KIEROWNIK:
Ta pozycja jest zarezerwoana dla Zbi-
gniewa Mastka i raczej trudno wyob-
raźić sobie mecz Pychowianki bez nie-
go. Przyszedł wraz ze swoim synem 
- Przemkiem, syn zakończył kopanie 
w pilkę, pan Zbigniew na szczęście 
pozostał...
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Bez historii...

TAXI
6-CIO OSOBOWE

Kraków – Kraj – Zagranica

Ceny umowne

Jerzy Piórkowski

tel. 502 370 419
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SKŁAD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

„DOMEB”
Paweł Prochal, Ewa Prochal

Materiały budowlane: wapno, cement, farby
Systemy dociepleń
Artykuły metalowe

Więźby, pokrycia dachowe, tarcice
Folie i systemy rynnowe

Chemia budowlana, narzędzia
Ziemia ogrodnicza

KRAKÓW ul. Tyniecka 169 (Kostrze)

tel. (0-12) 267-53-03

TABELA
1   Pogoń II     17   35
2  Płomień    17  34
3  TS Tyniec    17  33
4  Podgórze    17  32
5  Borkowianka   17  29
6  Libertów    17  28
7  Gajowianka   17  22
8  Rzozovia    17  21
9  Strzelcy    17  18
10  Trzebol     17  18
11  Zryw     17  11
12  Pychowianka   17  8

0:1 A.Piszczek

Pychowianka:Wojnar - 
Ł.Górecki (90 min Musiał) 
,T.Piórkowski, M.Laurisz (46 
min M.Górecki), Mrozek - Suk-
ta, Zegarmistrz (75 min Łyś), 
Bogusz (89 min Pałach), Wojas 
- Kostrz, Patnaik

Pogoń II: Czerwiec – Dziedzic R., Ku-
biszowski, Fryc, Myca – Chmiołek (46 
min Miś), Dziedzic M., Sośnicki, Do-
broch – Michalczyk (60 min Baran), 
A.Piszczek

Żółte kartki:Wojnar, T.Piórkowski
Widzów ok. 70

Słabym widowiskiem uraczyli za-
wodnicy obu drużyn Pychowicką 

publiczność.
Faworyzowani goście, wprawdzie wy-
grali to spotkanie, lecz uczynili to w 

stylu, który nie potwierdza ich wyso-
kiej pozycji w tabeli. 
Od początku meczu, lekką przewagę 
posiadała Pogoń, lecz jako pierwsi 
uderzyli zawodnicy z Pychowic. W 14 
minucie Wojas zagrał do Patnaika a 
ten strzałem z dystansu próbował za-
skoczyć Czerwca. Kolejna groźna ak-
cja miała miejsce w 25 minucie. Wtedy 
to Tomasz Piórkowski odebrał piłkę ry-
walom, wyprowadził kontrę, zagrał do 
Patnaika, ten obsłużyl Bogusza, lecz 
na drodze do bramki stanął słupek. W 
rewanżu groźnie po zagraniu Sośni-
ckiego uderzał Piszczek. Rozstrzyg-
nięcie meczu nastąpiło w 34 minucie. 
Z rzutu rożnego Myca zagrał idealnie 
na głowę stojącego przy linii bramko-
wej Piszczka a ten bez trudu umieścił 
futbolówkę w siatce. Końcówka pierw-
szej odsłony należała do gości, wyko-
nujących serię rzutów rożnych, lecz 
szansę na zdobycie gola mieli gospo-
darze, za sprawą Sławomira Sukty, 



 

 

SNIADANIA  * OBIADY DOMOWE *
NAPOJE * PIWO * LODY

UL.SKALICA �� CODZIENNIE 10.00 – ��.00

� �

niestety piłka po pięknym strzale 
trafiła w spojenie.
Na początku drugiej części natarli 
miejscowi. Swej szansy szukał Pat-
naik, za chwilę pod drugą bramką 
sprytnie zagrał Miś a po przekąt-
nej próbował uderzyć Michalczyk. 
Aktywny Patnaik w 54 minucie 
wyłuskał od rywala piłkę, podał do 
Kostrza, lecz ten w idealnej pozycji 
nie trafił w piłkę, która na nierów-
nym boisku płatała figle. Podobnie 
„setkę” zaprzepaścił Zegarmistz, 
otrzymawszy piłkę na piąty metr 
od Czerwca skiksował, futbolówka 
zapewne trafiła w kreta.... Groźnie 
zrobiło się w 61 minucie, kiedy to 
Wojnar faulował rywala poza ob-
rębem „szesnastki” i gdyby zawo-
dy prowadził pan Mikolajewski z 
pewnością ujrzałby czerwony kar-
tonik. Na szczęście skończyło się na 
„żółtku”. Ostatnie 20 minut meczu, to 
szukanie szans przez Pychowiankę. 
Dogodną sytuację wypracował sobie 
Bogusz, jednak uderzył zbyt lekko. 
Chwilę później jeszcze lepszą sytua-
cję zaprzepaściła Pogoń kiedy to Do-
broch z kilku metrów nie trafił w prak-
tycznie pustą bramkę. Ostatnie minu-
ty, to trafienie Dobrocha w poprzeczkę 

oraz groźny strzał z dystansu Łysia. 
Niestety, punkty po przeciętnym wi-
dowisku pojechały do Skotnik. Czy 
zasłużenie?, raczej nie, ale wygrywa 
ten, kto trafia do siatki....
Szkoda tej straty, dodatkowo w dru-
giej części gry niw wystąpił Laurisz. 
Dobrze grającego „Kluskę” dosięgła 
kontuzja, miejmy nadzieję, że szybko 
powróci do gry.

PRALNIA I MAGIEL
J.L. OCHOJNA

*PRANIE   *PRASOWANIE
        TANIO, SZYBKO, SOLIDNIE

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

TS Tyniec - Pychowianka 4:1 (2:0)

Derbowa porażka
Bramki: Chmiołek (37’, 50’, 58’), Koza 
(40’) – Bogusz (89’).

Pychowianka: Wojnar – T. Piór-
kowski, Ł. Górecki, M. Górecki, 
Wojas, Kawalec (Balon) – Mro-
zek, Bogusz, Patnaik – Kostrz, 
Pałach (Poniedziałek).

Tyniec: Dulba – Wcisło, Skupski, 
Warias, Król – Koza, Nazarewicz, Pi-
wowarczyk, Marchewka (Bochenek) 
– Scibór, Chmiołek.

Żółta kartka: T. Piórkowski (82’).
Widzów: 80.

Mecz z większym animuszem rozpo-
częli gospodarze, którzy raz po raz 
gościli pod bramką Wojnara. Pierwsze 
poważniejsze zagrożenie piłkarze z 
Tyńca stworzyli już w 4 min meczu, ale 
mocny strzał z woleja przeleciał obok 

lewego słupka bramki Wojnara. W od-
powiedzi ładną indywidualną akcją po-
pisał się Kostrz. Wpadł w pole karne 
z prawej strony i uderzył na bramkę, 
jednak dobrze dysponowany Dulba 
sparował piłkę na boczną siatkę. W 7 
min wydawało się, że gospodarze wyj-
dą na prowadzenie. Po rogu i mocnym 
strzale po ziemi, piłkę z linii bramko-
wej wybijał  Mrozek. Chwilę później 
znów groźną akcję przeprowadzili pił-
karze z Tyńca, ale strzał Chmiołka mi-
nimalnie minął okienko bramki biało-
niebieskich. Kilka minut później znów 
groźna akcja miejscowych, ale Wojnar 
skutecznie bronił w sytuacji sam na 
sam. W 11 min znów sytuacja sam 
na sam i po raz drugi Wojnar z naj-
wyższym trudem wybija piłkę na róg. 
Od tego momentu gra zdecydowanie 
się wyrównała. Dwukrotnie z dystan-
su próbował szczęścia Mrozek jednak 
bez efektu. Piłkarze Pychowianki po-
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woli otrząsnęli się 
po huraganowych 
atakach gospoda-
rzy. Aktywny był 
Pałach i Patnaik, 
który w 24 min ład-
nym prostopadłym 
podaniem urucho-
mił Kostrza, jednak 
strzał napastnika 
Pychowianki był za 
lekki i Dulba złapał 
piłkę bez większych 
problemów. W 26 
min piłkarze Tyńca 
szybko wykonali 
rzut wolny, a gapio-
stwo obrońców Pychowianki o mało 
nie zakończyła się utratą bramki, jed-
nak Wojnar po raz kolejny był na po-
sterunku. W odpowiedzi z 20 metrów 
uderzał Patnaik, jednak kąśliwy strzał 
wyłapał miejscowy bramkarz. Chwilę 
później znów ładna akcja gości, Mro-
zek podał do Bogusza, a ten przełożył 
na lewą nogę i uderzył po ziemi. Dul-
ba z najwyższym trudem wybił piłkę 
na róg. Była to bodaj ostatnia groźna 
akcja gości w pierwszej połowie, od 
tego momentu grali i strzelali już tylko 
piłkarze z Tyńca. W 37 min Chmiołek 
wbiegł z prawej strony w pole karne 
Pychowianki i płaskim strzałem w 
długi róg pokonał Wojnara. W 40 min 
wiadomo już było, że o jakiekolwiek 
punkty będzie w Tyńcu bardzo ciężko. 
Błąd obrony Pychowianki wykorzystał 
Koza, który z 11 metrów posłał piłkę 
do siatki. Do końca pierwszej części 
gry nic już się nie zmieniło. 
Po przerwie trener Piotr Jarosz do-
konał dwóch zmian. Za zmęczonego 
Kawalca wszedł Balon, natomiast w 

miejsce Pałacha na boisku pojawił 
się Poniedziałek. W odwodzie pozo-
stał trenerowi jedynie Siarkowski. Nic 
to jednak nie zmieniło w grze Pycho-
wianki. Pierwsze minuty co prawda 
z większym animuszem rozpoczę-
li przyjezdni, jednak gole zdobywali 
nadal piłkarze Tyńca. W 50 min go-
spodarze wykonywali rzut rożny z le-
wej strony, z piłką minęli się wszyscy 
oprócz Chmiołka, który spokojnie po-
konał Wojnara. Osiem minut później 
było już po meczu. Chmiołek przepro-
wadził samotny rajd i z prawej strony 
huknął na bramkę Pychowianki kom-
pletując tym samym hat-trick. Od tego 
momentu z boiska wiało nudą. Gospo-
darze ograniczali się do kontrataków, 
natomiast goście próbowali atakować, 
jednak bez wiary w końcowy sukces. 
Najlepszą okazję w tej części gry 
zmarnował Poniedziałek, który nieco 
przypadkowo otrzymał piłkę na 10 me-
trze pola karnego Tyńca, ale bramkarz 
bez problemu wyłapał strzał napastni-
ka Pychowianki. W 85 min ładną ak-
cję przeprowadził Kostrz, ale po raz 

kolejny na drodze stanął dobrze dys-
ponowany Dulba. Minutę później po 
podaniu Mrozka znów przed szansą 
stanął Kostrz, jego strzał został zablo-
kowany przez miejscowych obrońców. 
Kiedy wydawało się, że wynikiem 4-0 
zakończy się spotkanie, na indywi-
dualną akcję zdecydował się Bogusz 

i po minięciu obrońcy w polu karnym 
Tyńca zdobył honorową bramkę dla 
przyjezdnych. 
Mecz udowodnił, że przepaść, jaka 
dzieli obydwie drużyny w tabeli jest 
nieprzypadkowa. Przez cały mecz go-
spodarze zdecydowanie przeważali i 
zasłużenie pokonali biało-niebieskich. 

Okiem kibica

Relacje z 
wyjazdów
ZRYW FACIMIECH - PYCHO-
WIANKA

Na ten wyjazd udajemy się w oko-
ło 30 osób, niezłej ekipy VANDALS, 
bez naszej liderki, która ma jeszcze 
zakaz stadionowy. Rzecznik Prasowy 
na skutek swej determinacji otrzymuje 
akredytację fotoreportera i nie dopin-
guje z nami.
Bez flag, doping za to niezły. Jedzie-
my HSV(xero) i inne zagrzewające do 
boju przyśpiewki.
Na stadion wchodzimy za free. Piknik, 
piwo do nabycia za trzy złote polskie, 
niestety, piszący te słowa automobi-
lem, więc nie zakosztował uroków zło-
cistego płynu.
Kibice gospodarzy nastawieni pozy-
tywnie (kosa z Rzozowem). Nie do-
pingują wcale, dopiero w końcówce 
meczu są słyszalni. 
Na klapsy niemal załapuję się młod-
sza część VANDALi, która wzorem 
fanów z „Niciarki” próbuje kamionki. 

Wstyd! Na meczu zawieramy oficjalną 
zgodę ze Zwarem Miedzylesie pozdro 
i dzięki za przybycie.
Na wyjeździe obecni przedstawiciele 
FC Międzylesie i FC białystok. DZIĘ-
KÓWA ZA WSPARCIE !!!!!

LIBERTÓW - PYCHOWIANKA

Na mecz udajemy się w około 20 
osób średniej ekipy. Niespodziewanie, 
nasi piłkarze wygrywają to spotkanie. 
Wspaniale zachowuję się nasze Ultra 
Girls dopingując non stop.
Kibice Libertowa, momentami tworzą 
młyn, przebijając się z dopingiem.
Bez bluzgów z obu stron, nastroje 
przyjazne. Po meczu piłkarze dziękują 
za doping, wykonując tzw. „jaskółkę” 
w kierunku kibiców. Wyjazd ogólnie na 
duży „+”

(Relacje z wyjazdów i wszelkie „gorą-
ce” newsy można znaleźć na oficjalnej 
stronie internetowej klubu)



Bez słów...

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

HURTOWNIA DROBIU MIĘSA I WĘDLIN
Skawina ul. Lipowa 4

Zapraszamy:
Pn – So 6:00 – 15:00

Zamówienia przyjmujemy przez 24h na dobę
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W walce o utrzymanie w B-klasie liczy się każda pomoc....


