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Słowo wstępne
 7go listopada 2009 roku nasi ulubieńcy ostatni raz wybiegli na 
murawę w oficjalnym meczu ligowym.  Porażka tego dnia trzema bram-
kami z drużyną Iskry Krzęcin była przypieczętowaniem bardzo pechowej 
rundy dla Pychowianki, która to przecież zapowiadała się tak niezwykle 
obiecująco. Zmiana na stanowisku trenera przez młodego ale doświad-
czonego i bardzo ambitnego Marka Staniewskiego, przyjście do drużyny 
wielu talentów, wśród których wyróżnić można Wiktora Olko, a także za-
trzymanie w Klubie niezwykle zdolnego skrzydłowego, jakim jest Kamil 
Dubel, stanowić miało gwarancję sukcesów naszej drużyny. Wydawać by 
się mogło, iż wyniki drugiej połowy rundy zimowej stopniowo studziły 
optymizm zarówno wśród kibiców jak i zawodników. Na szczęście jest 
to jednak tylko złudzenie gdyż pełni wiary w swoje możliwości drużyna 
bardzo rzetelnie przepracowała okres przygotowawczy czego dowodem 
mamy nadzieje będą wyniki w rozpoczynających się dziś wiosennych  
rozgrywkach. 
 Meczem przeciwko Liderowi naszej tabeli, Victorii Kobie-
rzyn, rozpoczynamy po przerwie zmagania o mistrzostwo B klasy.  
Drużyna z Kobierzyna w tym sezonie jeszcze nie przegrała (jeden  
remis), na koncie ma 44 bramki strzelone i tylko 8 straconych,  a prze-
waga nad drugim w tabeli zespołem z Tyńca wynosi aż 7 punktów. Jest 
to więc wysoko postawiona poprzeczka dla naszych zawodników. Czy 
Pychowianka będzie w stanie dziś wygrać z absolutnym faworytem do 
awansu do A klasy? „Bez dwóch zdań, drużyna Victorii Kobierzyn jest 
zdecydowanym faworytem nie tylko w najbliższym meczu ale jest to 
również pewniak jeśli chodzi o awans. Jednak My podejdziemy do tego 
meczu w pełni skoncentrowani i zagramy z maksymalnym zaangażowa-
niem a efekty zobaczymy w sobotę.” - powiedział Wojciech Borkowski, 
kapitan zespołu. W podobnym tonie o meczu wypowiada się Nasz Tre-
ner, Marek Staniewski: „W meczu inauguracyjnym stoimy przed trudnym 
zadaniem, gdyż naszym przeciwnikiem jest lider grupy ale mamy pewien 
sposób na rozegranie tego spotkania i planujemy 
sprawić wszystkim sympatykom naszej drużyny 
miłą niespodziankę na rozpoczęcie rozgrywek”.  
Panie Trenerze, czekamy więc na tą niespo-
dziankę i zapraszamy Wszystkich obecnych na  
stadionie do gorącego dopingu, ży-
cząc przy okazji  Kibicom, Zawodnikom  
i Działaczom radosnych Świąt Wielkiej Nocy! 
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 Okno transferowe w Pychowiance już za nami. Tym razem na 
koncie naszej drużyny niewiele zmian kadrowych, co nie oznacza, że 
okres poszukiwań należy zaliczyć do nieudanych. Wciąż niewiadomo 
jak potoczą się losy Cezarego Janasa, który w trakcie pierwszego sparin-
gu nabawił się poważnej kontuzji kolana.  Bardzo dobrze spisuje się na-
tomiast świeżo nabyty były napastnik Clepardii,  Grzegorz Jeleń.  Po-
niżej możemy przeczytać krótki wywiad z tym obiecującym i młodym, 
bo 20 letnim, napastnikiem naszej drużyny. 

O.P.: Kim jest Grzegorz Jeleń?

G.J.: Nie lubie mówić o sobie, 
niech na to pytanie odpowiedzia 
będą dobre wystepy na boisku   

Jak to się stało że trafiłeś do  
Pychowianki?

Zostałem wypatrzony i namówio-
ny do gry w barwach Pycho przez 
członka zarządu którym jest Oskar 
Patnaik. 

Okres przygotowawczy rozpo-
cząłeś z wielkim impetem. Bar-
dzo dobry debiut w barwach Py-
chowianki w meczu towarzyskim 
przeciwko TKKF Kliny owocem 
którego były cztery bramki spra-
wił że zarówno trener jak i kole-
dzy z drużyny mają wobec Ciebie 
wielkie oczekiwania. Czy ten cię-
żar Cię nie przerasta i czy będziesz 
w stanie utrzymać swoją formę 
przez całą rundę?

Co prawda to prawda, debiut 
miałem udany czego efektem były 
cztery gole, jednak jest to nie tyl-
ko moja zasługa ,a całej drużyny. 
Osobiście nie odczuwam żadnej 
presji i mam nadzieję że wkompo-
nuję się w drużynę. Liczę przede 
wszystkim iż będę mógł zaofero-
wać dobrą grę ze swojej strony 
przez co należy również rozumieć 
dobrą formę strzelecką. 
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Serdeczne podziękowania dla Pana Eugeniusza Grodeckiego za   
dostarczanie Zawodnikom wody mineralnej i wydruk gazetki

TABELA
 Nazwa  Mecze Punkty Z. R. P. Bramki
1 Victoria  12 34 11 1 0 44-8
2 KS Tyniec 12 27 9 0 3 34-21
3	 Strażak			 12	 25	 8	 1	 3	 38-15
4	 Iskra	Krzęcin	 12	 23	 7	 2	 3	 28-17
5	 Strzelcy		 12	 17	 5	 2	 5	 22-30
6	 Zryw		 	 12	 15	 4	 3	 5	 18-32
7	 Salva	Kraków	 12	 14	 3	 5	 4	 19-21
8	 Rzozovia		 12	 12	 3	 3	 6	 24-25
9 PKS Porta 12 12 3 3 6 26-33
10 Pychowianka  12 10 2 4 6 13-22
11	 Płomień		 12	 10	 3	 1	 8	 13-25
12 Gajowianka 12 10 3 1 8 14-29
13	 Trzebol	 	 12	 10	 2	 4	 6	 10-25

Jak się czujesz w swojej nowej 
drużynie?

Wciąż się aklimatyzuje na począt-
ku byłem trochę zdenerwowany 
nowym otoczeniem aczkolwiek z 
treningu na trening jest coraz le-
piej, więc wszystko zmierza w jak 

najlepszym kierunku. W zespole 
widać super atmosferę. 

Życzymy Ci więc jak największej 
ilości bramek i szybkiej aklimaty-
zacji w nowej drużynie. 

Dziękuję i pozdrawiam. 

 W okresie przygotowawczym Pychowianka rozegrała cztery me-
cze towarzyskie. Po wysokim zwycięstwie 7:0 z C klasowym zespołem 
TKKF Kliny, drużyna poniosła porażkę 3:4 z B klasową Galicją Racibo-
rowice. Kolejne mecze to zwycięstwa z grupowym rywalem Gajowianką 
Gaj wynikiem 5:2 oraz 7:1 z drużyną Taxi Barbakan. Tak więc pomimo 
niewielu transferów wyniki prognozują postępy przede wszystkim pod 
względem skuteczności, gdyż 13 bramek zdobytych do tej pory w se-
zonie z pewnością nie są powodem do dumy. Na uwagę zasługuje duża 
skuteczność Jakuba Pałacha, który niczym niegdyś super rezerwowy 
Manchesteru United Ole Gunnar Solskjaer regularnie wpisuje się na  
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z meczu na mecz jest lepiej, kole-
dzy z obrony i trener często podpo-
wiadali mi jak się mam ustawiać 
itd. Moja przyszłość w drużynie? 
W defensywie wszyscy zawodnicy 
posiadają wysokie umiejętności 
piłkarskie i duże doświadczenie.
Mam jednak nadzieję, że uda mi 
się zadebiutować w tej rundzie w 
oficjalnym meczu Pychowianki:)

Jakie jest Twoje zdanie na temat 
meczu z Victorią Kobierzyn?

Widziałem tylko jeden mecz Vic-
torii z Pychowianką zakończony 
wynikiem 2:1 i wiem, że rundę 
jesienną zakończyli na pierwszym 
miejscu w tabeli. Po statystykach 
mogę stwierdzić, że są bardzo do-
brym zespołem.

Życzymy Ci więc udanego i szyb-
kiego debiutu w zespole.

Dziękuję i pozdrawiam Wszystkich 
Kibiców Pychowianki.

 Pod znakiem zapytania  
stoją występy Wojciecha Solaka  w 
nadchodzącej rundzie rozgrywek.  
Popularny Solo doznał kontu-
zji już na początku okresu przy-
gotowawczego, a na pierwszy rzut 
oka niegroźny uraz jakiego się 
nabawił okazał sięo wiele poważniejszy i może przekreślić 
uczestnictwo Wojtka w rozgrywkach przynajmniej do konca  
kwietnia. Poniżej przeczytamy co na temat swojej kontuzji i oczekiwa-
niach związanych z najbliższą rundą powiedział nasz Zawodnik.

Wielki Nieobecny

O.P.: Jak sie nabawiłeś kontuzji?

W.S.: Żeby było ciekawie to kon-
tuzji nabawiłem na gierce z kum-
plami na skotnikach po prostu ro-
biąc sprint do piłki która uciekała 
na aut. W pewnym momencie po 
prostu sie wyjebałem i nie mo-
głem wstać :-) Pamiętam tylko, że  

miałem uczucie jakby mi ktoś przy-
walił kijem golfowym w kostkę :). 
Cytując diagnozę z usg to moje ob-
rażenia to: uszkodzenie więzadła 
skokowo - strzałkowego, trójgra-
niastego, piętowo - strzałkowego 
i strzałkowego oraz uszkodzenie 
stawu skokowego górnego. Tak po 
polsku to mi pani doktor powie-
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listę strzelców wchodząc w końcowych częściach spotkań i strzelając 
wyjątkowej urody gole, jak ten w meczu przeciwko Taxi Barbakan, kiedy 
to piłka po odbiciu się od poprzeczki telepatycznie zawróciła do bramki  
i ustaliła wynik spotkania. Bardzo dobra, pewna i konsekwentna gra 
Pawła Wolnika w linii defensywnej sprawiła, iż zaczął on regularnie 
występować w pierwszym składzie, tak więc z niecierpliwością czekamy 
na jego debiut w lidze. Oto co na temat najbliższej rundy powiedział sam 
zawodnik.

O.P.: Jesteś obecnie sporym, i co 
najważniejsze, pozytywnym za-
skoczeniem dla Trenera Marka 
Staniewskiego. Jak według Ciebie 
przebiegł okres przygotowawczy? 
Jak widzisz przygotowanie swoje 
i drużyny do sezonu?

P.W.: Okres przygotowawczy w 
dużej mierze opierał się na przy-
gotowaniu kondycyjnym i siłowym. 
Nie brakowało również ćwiczenia 
schematów taktycznych.Ogólnie 
przygotowania do rundy wiosen-
nej oceniam bardzo pozytywnie. 
Wydaje mi się, że drużyna zaczy-
na wykonywać założe-
nia taktyczne nakreślone 
przez trenera a nasza gra 
wygląda coraz lepiej.

Trener dał Ci szansę 
gry od pierwszej minuty 
w meczu towarzyskim 
z TKKF Kliny. Szan-
sę którą wykorzystałeś 

w 100 procentach. W efekcie na 
cztery mecze rozegrane w trakcie 
przygotowań aż trzy razy wycho-
dziłeś w pierwszym składzie. Czy 
po pół roku spędzonego z drużyną 
czujesz się pewniej na boisku i na 
jakiej pozycji widzisz swoją przy-
szłość w drużynie?

Jestem bardzo zadowolony, że w 
rozegranych sparingach spędziłem 
trochę czasu na boisku. Jestem jed-
nak świadom, że w jakimś stopniu 
było to spowodowane nieobecno-
ścią podstawowych zawodników. 
Jeżeli chodzi o pewność siebie to 
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Dubel Jacek 
Usługi Blacharskie

Kontakt:
Kraków, ul. Skalica 5, tel. 012 2670919

działa: „niezłe zamieszanie ma 
pan w tym stawie” ;)

Czy są szanse na Twój występ w 
obecnej rundzie?

Nie wiem jak będzie z powrotem w 
tej rundzie. Na początek trafiłem 
do jakichś konowałów którzy mi 
nic nie pomogli zalecając jedynie 
fizykoterapie (pole magnetyczne, 
laser, jonoforeze)... Dopiero ostat-
nio wkurzony brakiem efektów 
jakichkolwiek poszedłem do lep-
szego specjalisty który zaczął ze 
mną porządną rehabilitację. Dziś 

zacząłem masaże i ćwiczenia na 
tą stopę i jakiekolwiek prognozy 
mam mieć w przyszłym tygodniu. 

Życzymy Ci jak najszybszego  
powrotu do zdrowia. Czy na ko-
niec chciałbyś coś przekazać swo-
im kolegom z drużyny?

Od siebie mogę dodać tyle: jak nie 
wrócę w tej rundzie a spadniecie 
do C klasy to nakopie Wam do 
dupy :) Żart oczywiście. Poważnie 
to będę wspierał Pycho z trybun 
(jak to sobie kiedyś wykrakałem na 
forum) na ile gardło pozwoli!!!!
 

 Na zakończenie pare zdań od Kapitana Pychowianki, Wojciecha 
Borkowskiego.
„Okres przygotowawczy przepracowaliśmy ciężko. Myślę, że na efekty 
tej pracy nie przyjdzie czekać długo. Sądzę, że ciężka praca zaowocuje 
szeregiem zwycięstw. Szkoda jedynie kilku kontuzjowanych podstawo-
wych zawodników ale mamy na tyle wyrównaną kadrę, że ich zastępcy 
sprostają wyzwaniu.” 
 Tak więc z tą dużą dozą optymizmu czekamy na pełne emocji 
mecze, grad bramek i, co najważniejsze, zwycięstwa Naszej drużyny!
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Zdjęcia z  meczów: Nikoletta Kula
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Nasi Sponsorzy

TAXI
6-CIO OSOBOWE

Kraków – Kraj – Zagranica

Ceny umowne

Jerzy Piórkowski

tel. 502 370 419

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 !!!!

www.technal .p l
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