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TABELA
 
 Nazwa           Mecze  Punkty Z. R. P.      Bramki
1 KS Tyniec   7 16 5 1 1         26-12
2 Borkowianka Borek  7 16 5 1 1         21-9
3	 Iskra	Krzęcin		 	 7	 16	 5	 1	 1									15-5
4 Victoria Kobierzyn  7 16 5 1 1         21-13
5 Rzozovia Rzozów  7 11 3 2 2         17-15
6	 Płomień	Kostrze		 7	 10	 3	 1	 3									15-14
7	 Gajowianka	Gaj		 7	 10	 2	 4	 1									18-20
8	 Zryw	Facimiech		 7	 7	 2	 1	 4									16-16
9	 Pychowianka	Kraków		7	 6	 2	 0	 5									10-20
10	 Trzebol	Wielkie	Drogi		 7	 4	 0	 4	 3									12-21
11	 TKKF	Kliny	Kraków		 7	 3	 1	 0	 6									14-26
12	 Piast	II	Wołowice		 7	 2	 0	 2	 5	 6-20

Gdy ktoś nabrał apetytu,

a zabraknie mu pierogów.

Ma poczucie niedosytu

i szuka za murem wrogów.

Co kilka głów to nie jedna,

kolejna interpretacja.

Każdy mur można 
przejednać,

gdy przyjaciół duża nacja.

Nie żebym nie miał wiary bo,

moim zdaniem cudów nie ma.

Całe życie człowieka to

walka rękoma obiema.

Życie jest wielkim remisem,

raz na wozie potem znów 
pod.

Koń z przodu jest 
kompromisem,

choć jednako wylany pot.

Każdy ma w sobie tą siłę,

która jest często ukryta.

Losy ludzkie zawiłe,

wystarczy o nią zapytać.

„Przewidywać” chce 
najbardziej,

ktoś lekko niedowidzący.

Marzyciel więc wierzy 
bardziej,

że trudności nie ma chcący.
/Belfer Emeryt/
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Trzebol Wielkie Drogi - Pychowianka 1:2 (1:1)

Jak idzie to idzie...
0:1 Wojas 23 min
1:1 Lelek 25 min
1:2 Fitt 80 min 

Pychowianka: Rudnik - Patnaik, Fitt, 
Pasierb ( 42 min Ł.Górecki ), Dubel  
( 79 min Musiał ) - Rezner, Sukta, 
T.Piórowski, Kasprzycki (38 min 
Kowalik ) - Wojas, Zegarmistrz 
(72 min J.Pałach)

Żółte kartki: Wojas, Zegarmistrz
Widzów: 60 ( ok 25 z Pychowic )

Początek meczu jak zwykle z opóź-
nieniem, 15:12.
1 min- grę rozpoczęli nasi
2 min- Trzebol odzyskuje piłkę i zaczy-
na zagrażać bramce Pycho
4 min- strzał Jacka Zegarmistrza, nie-
stety za lekki
5 min- Trzebol zdobywa gola- na 
szczęście ze spalonego, pierwsze 
ostrzeżenie dla Pychowianki
8 min- akcja Michała Reznera, jednak 
bramkarz Trzebola skutecznie broni
9 min- strzał Sławomira Sukty,  
niestety obok prawego słupka
10 min- niepewnie grający Kamil 
Dubel ostro fauluje. Na szczęście  
obyło się bez kartki
12 min- dośrodkowanie Piotra Fitta na 
10 metr, ale Zegar strzela za słabo
14 min- faul Oskara Patnaika na  
zawodniku Trzebola w obrębie pola 
karnego. Sędzia widząc wyraz twarzy 
naszego zawodnika, pewnie z litości 

nie dyktuje 11-stki J
16 min- dobra akcja Marcina Wojasa, 
ale ten osamotniony w ataku stra-
cił piłkę na korzyść pięciu obrońców 
Trzebola
18 min- Pawulonik - nasz sanitariusz, 
musi interweniować, gdy Łukasz  
Kasprzycki niefortunnie upada na rękę. 
Na szczęście nasz wybitny ratownik 
opanowuje sytuacje i znowu możemy 
w komplecie walczyć o 3 punkty
20 min- Kamil Rudnik znakomicie bro-
ni akcję ‘sam na sam’
22 min- po kolejnej akcji Michała  
Reznera, obrońca przeciwników wybi-
ja piłkę na rzut rożny
23 min- wykonawcą kornera jest nasz 
kapitan. Marcin bezpośrednim strza-
łem zaskakuje bramkarza gospoda-
rzy... Kopia bramki z boisk ekstrakla-
sy. Wygrywamy 0:1!!!
24 min- Trzebol w odwecie atakuje  
i strzela w poprzeczkę. Musimy zapo-
mnieć o wyniku i grać bo było groźnie
25 min- rozkojarzona po zdobyciu 
bramki Pychowianka dopuszcza do 
kolejnej groźnej sytuacji. Po czterech 
strzałach z ok. 3 metrów Kamil nie 
miał szans. Remis 1:1. Co u licha robi-
li gracze z pola ???
27 min- Sukta zagrywa prostopa-
dłą piłkę do Kazia, ale ten zamiast  
uderzać lewą, robi to prawą nogą  
marnuje 100% okazję na zdobycie 
gola
30 min- Sławek Sukta wybija piłkę  
ratując Pycho przed stratą drugiej 
bramki
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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 !!!!

32 min- brzydki faul na naszym kapita-
nie i żółta kartka dla zawodnika 
Trzebola
33 min- strzał Zegara i co???  
...poprzeczka
36 min- uderzenie Tomka 
Piórkowskiego, ale 30 metrów to za 
daleko by zaskoczyć bramkarza
37 min- wymuszona zmiana. Na środ-
ku obrony za Bartka Pasierba wchodzi 
Blondi. Kontuzja czy brak kondycji ?
38 min- Kaziu odczuł na własnych ko-
ściach walkę z zawodnikami Trzebola, 
musi opuścić boisko- na boisko wcho-
dzi Tomasz Kowalik
43 min dobry strzał Wojasa, niestety w 
boczna siatkę
44 min- chytry strzał Tomka 
Piórkowskiego
50 min(to jeszcze 1 połowa)- dośrod-
kowanie Oskara Patnaika na głowę 
Zegara. Piórkowski minimalnie chybił
52 min- koniec pierwszej części gry. 
Nikt nie wiedział skąd 7 doliczonych 
minut, ale sędzia podobno zawsze ma 
racje:)

He, he teraz nie wiem jak zacząć, od 
53 czy 46 min ? No ale...
46 min- rajd Kowala lewym skrzydłem

( pewnie Koks znowu go zmotywował 
;-D )
47 min- napastnik Trzebola uciekł  
Kamilowi. Pietia musiał ratować sytu-
ację. Wielkie i słuszne pretensje na-
szego stopera
52 min- Azor - jak koledzy zwą  
Michała Reznera - po dobrej akcji po-
daje do Piórkowskiego, ale ten nie tra-
fia w światło bramki
55 min- znów strzał Tomka, niestety 
bez efektu bramkowego
57 min- Piotr Fitt przerywa groźną ak-
cje
61 min- ‘Latający’ Kamil.... ach te jego 
parady ;-)
63 min- Po błędzie Blondiego groźna 
akcja gospodarzy, wynik na szczęście 
bez zmian
65 min- Kuba się rozgrzewa
66 min- mamy masę szczęścia, że 
dziś sędzia jest dla nas pobłażliwy - 
Łukasz Górecki zagrywa piłkę ręką w 
polu karnym - arbiter tego nie odgwiz-
duje
67 min- Sukta walczy dziś jak lew  
i przerywa koleją sytuacje zawodni-
ków z Wielkich Dróg
70 min- słabe uderzenie napastnika 
gospodarzy

relacja 
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relacja 
71 min- kolejny już ‘wielbłąd’ arbitra. 
Bramkarz Trzebola dwa razy łapie pił-
kę do rąk, czego znowu nie widzi trójka 
sędziowska. Zagotowało się w naszej 
drużynie i Wojas otrzymuje żółtko
72 min- zmiana. Za Zegara wchodzi 
Jakub Pałach. Kolejny absurd...liniowy 
z niewiadomych przyczyn sygnalizuje 
głównemu, by ukarał schodzącego 
Jacka żółtą kartką
77 min- rzut wolny, a następnie róg- 
bez zagrożenia dla bramki gospoda-
rzy
79 min- za niezbyt dysponowanego 
dziś Kamila Dubla wchodzi Paweł  
Musiał
80 min- róg dla Pycho i znów centy-
metry uchroniły Trzebol przed utratą 
bramki. Bramkarz wybija na kolejny 
rzut rożny
min- Wojas poprawił celownik i posyła 
znakomitą piłkę wprost na głowę Fitta, 
który wyprowadza naszą drużynę na 
prowadzenie. Wygrywamy 1:2 !!!
87 min- prostopadła piłka Sukty do  
Kowala, ale trochę nie w tempo - spa-
lony
88 min- Trzebol próbuje za wszelka 
cenę zdobyć bramkę. Kamil wybija pił-
kę na rzut rożny
90 min- ostatnia akcja. Rajdem popi-
suje się Azor i po przebiegnięciu ok. 
60 metrów, mija zwodem czterech ry-
wali. Minimalnie chybił, a mogła być 
piękna bramka...
Na trybunach słychać gromkie:  
„JAZDA, JAZDA, JAZDA AZOR 
GWIAZDA!!!”
92 min- koniec meczu. Brawo  

Panowie, w końcu zwycięstwo!!!
Oby więcej takich meczy. Była walka, 
dramaturgia, emocje i niezłe akcje, 
ale przede wszystkim 3 punkty poje-
chały do Pychowic. Mimo nieobecno-
ści na boisku czterech podstawowych 
zawodników, mam na myśli: Wojcie-
cha Borkowskiego, Łukasza Górala,  
Marka Pałacha i Michała Szczypczy-
ka daliśmy radę. Zmiennicy zapre-
zentowali się bardzo dobrze pokazu-
jąc trenerowi, że ławka rezerwowych 
jest wartościowa i wyrównana. Może 
będzie to impuls do walki o miejsce w 
pierwszym składzie.
Pewnie kolejnym naszym atutem była 
obecność na ‘trybunach’ Prezesa  
i Pawulona, ale na 100% naszym 12 
zawodnikiem byli nasi wierni kibice. 
Dziękujemy za wspaniały doping, bra-
wo!!!!!

Według mnie te wszystkie czynniki 
miały wpływ na grę i wynik. Kiedyś 
musiało nadejść przełamanie i oby to 
nie był fart, a stała zwyżka formy, co 
pewnie pokaże nam następny mecz.

                                                Prezes  
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TAXI
6-CIO OSOBOWE

Kraków – Kraj – Zagranica

Ceny umowne

Jerzy Piórkowski

tel. 502 370 419

Oceny zawodników:

Prosiliście o oceny numeryczne wiec 
stworzyłem skalę 0-10.Oceny są su-
biektywne i każdy ma prawo do in-
nych spostrzeżeń, dyskusja jest mile 
widziana.

1. Kamil Rudnik - super występ, żad-
nych błędów - 9/10

2. Bartek Pasierb - 36 minut na sto-
perze po długiej przerwie! Nie do koń-
ca pewny w zagraniach - stąd pewnie 
błędy, na szczęście nie wielkie - 6/10

3. Piotr Fitt - dwoił się i troił w obronie, 
strzelił bramkę, cóż chcieć więcej?! 
Jak dla mnie dziś 10/10!!!

4. Kamil Dubel - sam wie co dziś za-
grał... czasami tak jest. Oby ten mecz 
pokazał mu, że trzeba poćwiczyć nad 
formą, bo możliwości Kamila są duże. 
5/10

5. Oskarek - patrząc przez pryzmat 
ostatniego meczu, widać znaczącą 
poprawę. Kilka fajnych zagrań w ofen-

sywie, ale od obrońcy wymaga się 
głównie przerywania akcji. ‘Główki’ 
nasz Czarny Koń musi dopracować. 
6/10

6. Blondi - znów kilka błędów,  
szczególnie ta ręka w polu karnym. 
Ale grał dość pewnie, widać że docho-
dzi do siebie po kontuzji. A może to 
przez buty??? ;-) 7/10

7. Kazio - niestety bez finezji i rajdów 
do których nas przyzwyczaja, ale so-
lidna gra przez te 38 min. Oby to nie 
poważniejsza kontuzja, a stłuczenie. 
6/10

8. Koval - jak sam dziś mówił - nie 
grało mu się najlepiej, ale troszkę ‘po-
szarpał’ tym prawym skrzydłem. Ra-
czej średni występ. 6/10

9. Sławek Sukta - zdecydowanie śro-
dek pomocy to pozycja dla niego naj-
lepsza. Występ rewelacja, zabrakło 
tylko bramki, a przynajmniej asysty - 
9/10

10. Tomek Piórkowski - chyba jako 
drugi środkowy czuje się najlepiej. 
Razem ze Sławkiem zaczynają two-
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rzyć parę prawdziwych pomocników 
walczących zarówno z przodu jak i 
w defensywie. Ocena również 9/10. 
Tomciu strzel coś, albo zagraj asystę 
to będzie 10.

11. Jakub Pałach - miał dziś dużo cza-
su na pokazanie się. Jak zwykle zosta-
wił serce i pot na boisku, ale napastnik 
ma stwarzać zagrożenie dla bramki, 
a Kubuś tego nie zrobił - 5/10

13. Paweł Musiał - 11 min gry to mało, 
ale nie dziś i nie dla niego. Dobrze 
przerywał akcje Trzebola, może wy-
nikało to z faktu, że wszedł na pod-
męczonych przeciwników, ale występ 
dobry. Jednak nie wystawię oceny, bo 
na to trzeba dłużej popracować.

14. Marcin Wojas - bezdyskusyjnie  
najlepszy zawodnik. Bramka, asy-
sta, on wie po co ma tą lewą nogę!!! 
10/10 

- Brawo dla kapitana.

Nie możemy zapomnieć o najbardziej wspierającym całą drużynę zawodniku. 
Kibice Pychowianki dziś pokazali jak mogą pomóc i zrobili to znakomicie. 
Oczywiście 10/10 ;-)

12 . Zegar - no cholera, co z tą sku-
tecznością?!?! znowu obstrzeliwał po-
przeczki, ale napastnika rozlicza się z 
bramek. Panie Jacku trenujemy nie w 
domu na Fifie, a na Tynieckiej lub So-
dowej. 7/10 
- to za dobre podania.



Dla Pychowianki  : gol samobójczy

Pychowianka : Rudnik - Góral ( 50 
min Ł.Górecki ), Fitt, Borkowski,  
Patnaik - Kasprzycki ( 75 min Kowa-
lik ), T.Piórkowski ( 75 min K.Marek ),  
Zegarmistrz ( 85 min J.Pałach ), Dubel 
- Wojas, Sukta

Sędziowali: Budziński Adam, Marzec 
Maciej i Żelazny Tomasz
Żółte kartki: T. Piórkowski, S.Sukta

Piękny jesienno-zimowy ostatni dzień 
lata. Czarne chmury zebrały się nad 
głową Klinów, naszego rywala, który 
zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Czy 
uda się wywalczyć 3 punkty naszej 
Pychowiance? Zobaczymy...

Nasi już przed meczem dbają o dobry 
humor kibiców dobierając do grana-
towych koszulek czerwone spoden-
ki. Ciężko oddać taki widok słowami, 
ale cytując Górala wyglądamy jak  
‘Pychowickie pokemony’ ;-)
Może to przyniesie poprawę gry na-
szej drużyny i piłkarze w końcu udo-
wodnią, że nie przypadkiem znaleźli 
się w B-klasie.
1 min- właściwie do 5 minuty z waż-
nych sytuacji na boisku możemy wy-
różnić tylko rozpoczęcie meczu;-)
5 min- wolny dla Pycho- niestety bram-
karz Klinów ‘na posterunku’
7 min- po strzale Kaszy mamy róg, 

niestety bez dodatkowych korzyści
10 min- mamy kolejny rzut roż-
ny, którego wykonawcą jest Marcin  
Wojas, ale po dwóch strzałach- najpierw  
Zegara, a później Sławka Sukty- piłka 
nie chce wpaść do siatki
11 min- Pietia uderza z wolnego, trafia 
w mur, ale piłkę dopada nasz kapitan. 
Wojas podaje na trzeci metr, gdzie 
walczący Sukta zmusza obrońcę Kli-
nów do wepchnięcia futbolówki do 
własnej bramki-MAMY 1:0
15 min- strzał Kaszy- niestety nad 
bramką Klinów
16 min- po indywidualnej akcji i ogra-
niu dwóch obrońców, Sukta uderza w 
bramkarza
18 min- Faul na Zegarze do którego 
Pietia wrzuca piłkę, ale Jacek uderza 
głową w środek bramki zbyt lekko
20 min- fatalna postawa Czarnego 
Konia. Nasz Oskar trafia piłką w na-
pastnika TKKFu z numerem 13, ten ją 
opanowuje i wbiegając w pole karne 
zostaje faulowany przez Pietie. Sę-
dzia dyktuje rzut karny
21 min- zawodnik z numerem18 ude-
rza piłką w prawy dolny róg. Niestety 
nasz golkiper jest bez szans - 1:1
22 min- idący za ciosem ten sam prze-
ciwnik znów testuje Kamila Rudnika. 
Bramkarz wybija piłkę na róg
26 min- za faul w środku pola Tomek 
Piórkowski dostaje żółtą kartkę
32 min- dobrze grający zawodnik z nr. 
13 urywa się Kaziowi i mocno uderza- 
na nasze szczęście nad bramką
34 min- szybkie i zdecydowane  

Pychowianka - TKKF Kliny Kraków 1:4 (1:1)

...Jak nie szło to nie szło

8
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wyjście z bramki Rudnika ratuje Pycho 
przed strata kolejnej bramki
35min- po stronie Łukasza Górala 
znów urywa się zawodnik Klinów, ale 
nie trafia w bramkę
Wiemy już dlaczego Kasza popełnia 
błąd...po ostrym starciu doznaje kon-
tuzji żeber-miejmy nadzieję, że to nic 
poważnego.
39 min- okres przewagi Klinów. Znów 
Rudnik na posterunku
43 min- w środkowej strefie boiska 
faulowany jest Sukta. Do rzutu wolne-
go podchodzi Pietia, który centruje do 
Zegara- ten jednak strzela minimalnie 
obok bramki
45 min- kolejna akcja przeciwnika z 
numerem 13. Mamy szczęście, bo 
niewiele brakowało, by Pycho scho-
dziło do szatni z wynikiem 1:2
46 min- koniec pierwszej połowy. Po 
20-25 minutach świetnej wręcz gry 
Pychowianki, kolejne minuty należały 
do gości. Miejmy nadzieję że przerwa 
obudzi naszych zawodników.
46 min- goście ruszają na naszą bram-
kę od pierwszych minut; pada strzał 
obok słupka
48 min- anemiczny strzał zawodnika 
grającego z 13stką
49 min- znów niebezpiecznie i znów 
nr 13
50 min- za kontuzjowanego Kaszę 
wchodzi Blondi
51 min- Kamil znów zmuszony do in-
terwencji
53 min- dobre, pewne wejście Blon-
diego, który przerywa akcje Klinów
55 min- niestety stało się...po przedłu-
żeniu piłki przez Blondiego, zawodnik 
z numerem 8 strzela bramkę. 1:2
57 min- Pycho rzuca się do odrabia-

nia strat, a właściwie rzuca się Zegar, 
który główkuje efektownym szczupa-
kiem. Bramkarz gości wybija piłkę nad 
poprzeczkę
63 min- faul na Tomku Piórkowskim. 
Do wykonania podchodzi sam po-
szkodowany, ale nie ma zagrożenia 
dla TKKFu po rozegraniu tej akcji
65 min- efektowny rajd zawodnika  
nr 9, ale Blondi rehabilitując się za błąd 
przy drugiej bramce wybija na aut
69 min- dwie akcje, które sędzia od-
notowuje w notesie są złe dla naszej 
drużyny:
-gol dla Klinów na 1:3
-Sukta ukarany żółta kartką
72 min- Kliny oddają strzał minimalnie 
nad poprzeczką
75 min- Rudnik odważnym wyjściem 
zażegnuje niebezpieczeństwo
77 min- podwójna zmiana w  
Pychowiance: za Kamila Dubla i Kazia 
na boisko wchodzą Koval i Krzysiek 
Marek (może przez 13 min zdołają po-
prowadzić Pycho, choćby do remisu)
77 min- uderzenie Sukty z ok.30 me-
tra, ale bramkarz Klinów sparuje piłkę 
na róg
78 min- Koval, który tuż przed wyj-
ściem na boisko został ‘zmotywowany’ 
przez Koksa szaleje na prawej flance. 
Niestety jego strzał broni golkiper go-
ści
8 1min- do wolnego podchodzi Wo-
jas, ale jego uderzenie nie zagraża 
Klinom
86 min- Rudnik niczym w filmie  
‘Matrix’ broni dwa stuprocentowe 
strzały Klinów
87 min- Kuba Pałach zmienia Zegara, 
który starał się, ale jego strzały naj-
częściej padały łupem bramkarza

relacja 



89 min- kolejna akcja Kovala, ale ten 
za daleko wypuszcza piłkę i wychodzi 
z nią poza boisko. ”Piątka” dla Klinów
90 min- niepewne wyjście dobrze 
dziś broniącego Rudnika, sprawia że 
przed momentem wpuszczony na bo-
isko przeciwnik z numerem 19 lobem 
pakuje piłkę do siatki.1:4
92 min- Kuba wywalcza róg, ale po 
jego rozegraniu nie ma żadnego za-
grożenia. Mimo jeszcze dwóch wrzu-
tek z narożnika pola karnego gości nic 
nie wynika i sędzia kończy mecz.

Słowo podsumowania
Szkoda gadać... liczyliśmy na odbicie 
się od dna, a spadliśmy jeszcze niżej. 
Dobijający jest wynik- 1:4- z ostatnią 
drużyną, który odzwierciedla chaos 
jaki panował na boisku od zdobycia 
przez Kliny wyrównującej bramki. Je-
dynym pocieszeniem może być fakt, 
że przez 21 minut Pycho rządziło na 
boisku składnie rozgrywając piłkę. Wi-
dać było, że mecz z Facimiechem był 
bodźcem do zmian na lepsze. Szkoda 
tylko że sił, koncentracji lub nie wiem 
już czego starczyło na tak krótko.

A teraz coś nowego...
Oceny (SUBIEKTYWNE) naszych pił-
karzy:
Kamil Rudnik- przez cały mecz ratował 
wręcz naszą drużynę od straty więk-
szej ilości bramek. Cóż 1 błąd przy 4 
bramce, ale ode mnie wyróżnienie!!!
Pietia- mecz poprawny, pewny punkt 
drużyny.
Borówa- j.w. .
Czarny(Oskar)- dziś słabiutko kilka 
błędów i ta nieszczęsna akcja na 1:1.
Kasza- jak zawsze pewny zawodnik, 

niestety kontuzja, dwa błędy, i z ko-
nieczności zmiana
Blondi- grał przez ok.40 min, asysta 
przy bramce na 1:2 to największy dziś 
błąd, ale też kilka pewnych wejść i 
przechwytów.
Kazek- w dzisiejszym meczu popraw-
ny występ, ale bez zachwytu.
Krzysiek Marek- przez 13 minut cięż-
ko się pokazać.
Zegar- jak co mecz sprawia wiele 
kłopotów przeciwnikom, ale coś nie 
może się wstrzelić w bramkę. Trenu-
jemy skuteczność!!!
Tomek Piórkowski- kolejna z wyróż-
niających się postaci. Brawo dla tego 
Pana!!! Środek pomocy to chyba lep-
sza pozycja dla Tomka niż skrzydło.
Kamil Dubel- podobnie jak Kaziu. 
Szkoda, że nie powtórzył meczu z 
przed tygodnia.
Koval- szarpał z prawej strony, robił 
co mógł, ale 13 minut to troszkę mało, 
aby zabłyszczeć.
Koks- znakomicie motywuje ;-)
Sławek Sukta- w ataku zmusił do błę-
du obrońcę przy bramce na 1:0, ale 
pokazał się dopiero gdy został nieco 
cofnięty.Za walkę w pomocy brawo!!!
Marcin Wojas- jak zwykle w każdym 
meczu próbuje swoich mocnych ude-
rzeń siejąc nimi popłoch w szeregach 
obronnych przeciwników, ale nasza 
maszynka do strzelania goli coś się 
ostatnio zacięła. Chodź był blisko, bo 
po jego podaniu/uderzeniu zawodnik 
Klinów strzela do własnej bramki.
Kuba Pałach- w 5 min nawet ja bym 
nic nie zdziałał...;-D żartuje. Co mógł 
zrobić przez ten czas to zrobił .

Mam nadzieję, że się nikt z Was nie 

relacja 
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obrazi się na mnie za powyższe 
oceny. Czekam na komentarze, może 
ktoś ma inne zdanie na temat gry lub 
postawy naszych graczy. Chętnie 
przyjmę krytykę i mam nadzieję, że 
następny mecz który, będę dla Was 
relacjonował (pozdro dla Madzi) 
będzie meczem zwycięskim.

DO BOJU PYCHO!!!!!
Pozdrawiam DZIKSON

relacja 

7 kolejka
TKKF Kliny Kraków  Borkowianka Borek Sz.  1- 2  27.09.2008  
g.15.00
KS Tyniec   Iskra Krzęcin   2- 0  27.09.2008  
g.15.00
Płomień Kostrze  Victoria Kobierzyn  4- 3  27.09.2008  
g.15.00
Gajowianka Gaj  Rzozovia Rzozów  2- 2  27.09.2008  
g.15.00
Trzebol Wielkie Drogi  Pychowianka Kraków  1- 2  28.09.2008  
g.15.00
Zryw Facimiech  Piast II Wołowice  8- 1  28.09.2008  
g.15.00

8 kolejka
Piast II Wołowice  Rzozovia Rzozów  -   04.10.2008  
g.15.00
Victoria Kobierzyn  Gajowianka Gaj  -   04.10.2008  
g.15.00
Iskra Krzęcin   Płomień Kostrze  -   05.10.2008  
g.15.00
Pychowianka Kraków  KS Tyniec   -   05.10.2008  
g.15.00
Borkowianka Borek Sz.  Trzebol Wielkie Drogi  -   05.10.2008 
g.15.00 
Zryw Facimiech  TKKF Kliny Kraków  -   05.10.2008  
 g.15.00
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Gorące podziękowania dla Magdy 
za przeprowadzenie korekty



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
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