
1

NR 81  (3/2011)                                                                                                       www.pychowianka.com

Było co świętować!
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W Wielką Sobotę, wielki 
dzień dla Pychowian-

ki - po golach Wiktora Olko 
oraz Marka Pałacha, druży-
na z Tynieckiej pokonuje po 
raz pierwszy w historii eki-
pę Tyńca! Świetna passa 
Pychowianki podtrzymana. 
Piąta, bardzo mocna po-
zycja w tabeli, seria rewe-
lacyjnych wyników, popisy 
strzeleckie całej drużyny a 
nie tylko „Baliego”, Marci-
na i „Zegara”... jednym sło-
wem, a właściwie  trzema: 

Po świętach!
Pychowianka obala mity! 
Trzymamy więc mocno 
kciuki i dopingujemy ile sił 
w płucach, głęboko wie-
rząc że obalanie mitów nie 
jest przypadkiem kolejnym 
mitem...:) Zapraszamy na 
mecz z Albertusem!

    OP

Słowo wstępu

TABELA
Nazwa   Mecze Punkty Z R P          Bramki
1 Borkowianka  18 44 14 2 2 71 - 22
2 Iskra  18 40 12 4 2 61 - 23
3 Gajowianka 18 34 10 4 4 59 - 31
4	 Płomień		 17	 31	 8	 7	 2	 36	-	29
5 Pychowianka 18 29 8 5 5 32 - 29
6 KS Tyniec 18 23 6 5 7 53 - 53
7 Cedronka  18 23 5 8 5 34 - 31
8	 Strażak	 	 17	 23	 7	 2	 8	 40	-	50
9 Rzozowia 18 22 6 4 8 35 - 40
10 Albertus 18 19 6 1 11 45 - 51
11 Trzebol   18 19 5 4 9 24 - 35
12 Strzelcy  18 15 4 3 11 32 - 58
13 Salva       18 14 4 2 12 27 - 61
14 PKS Porta 18 13 4 1 13 26 - 62
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Najbliższy mecz...

W najbliższą sobotę 30.04 o go-
dzinie 17.00 nasza drużyna będzie 
musiała stawić czoło zawodnikom 
Albertusa. Uznałem, w myśl od-
wiecznej zasady- trzymaj przy-
jaciół blisko, ale wroga bliżej, że 
może warto poznać trochę historię 
naszego przeciwnika przed me-
czem... 
Otóż drużyna ta została założona 
w roku 1998 z inicjatywy księdza 
Parafii Rzymsko-Katolickiej św. 
Brata Alberta, Janusza Cebulskie-
go, który pragnął powstrzymać co-
raz to częstsze przypadki pobić, 
chuligaństwa, czy narkomanii w 
okolicy. PKS Albertus był więc trak-
towany jako odskocznia od proble-
mów codzienności...Klub przeży-
wał dużo zmian na przestrzeni lat.
Od marca 2009 roku skład zarzą-
du klubu nie uległ zmianie, a pre-
zesem pozostaje: Bartosz Szewc.
Kategorie wiekowe Albertusa to:
Seniorzy
Rocznik 92-93 (Jun.starszy)
Rocznik 94-95 (Jun.młodszy)
Rocznik 96-97 (Tr.Starszy)
Rocznik 98-99 (Tr. Młodszy)
Rocznik 2001 (Orliki I)
Rocznik 2002 (Żaki I)
Rocznik 2003 (Żaki II).

Nie można zapominać, że 11.09 
Albertus wygrał z Pycho 4 do 1.

Obecnie nasz przeciwnik znajduje 
się na 10 pozycji w tabeli, a ostat-
nio grali następująco:

Kolejka 16:
*Albertus 1-5 Cedronka

Kolejka 17:
*Gajowianka Gaj 4-0 Alber-
tus   

Kolejka 18: 
*Albertus 1-4 Iskra

Tak więc miejmy nadzieję, że pas-
sa Albertusa pomoże utrzymać 
dotychczasową passę naszych 
zawodników.
             

       

    AP

PKS Albertus
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Pycho w pierw-
szej „piątce”
Po	dobrym	spotkaniu	nasi	ulubień-
cy zainkasowali komplet punktów 
w	spotkaniu	z	ekipą	Strzelców	Kra-
ków.	Choć	zawodnicy	z	Pychowic,	
byli	faworytem	meczu,	to	rywaliza-
cja	z	podgórską	ekipą	zawsze	była	
zacięta.	Tym	razem	jednak,	Strzel-
cy	przeżywający	kryzys	organiza-
cyjny	nie	byli	w	stanie	stawić	czoła	
Pychowiance.

Mecz	ułożył	się	po	naszej	myśli.	
Już	w	11	minucie	po	akcji	Łukasza	
Balickiego	do	siatki	trafił	Michal	
Rezner.	Rywale	odgryzali	się	spo-
radycznie.	Pychowianka,	prezen-
tująca	ofensywny	futbol,	raz	po	
raz	nękała	bramkarza	Strzelców.	
W	43	minucie,	po	rzucie	rożnym	w	
wykonaniu	Marcina	Wojasa,	pięk-
nym	strzałem	z	„główki”	popisał	

się	Wojciech	Solak	i	piłka	zatrze-
potała	w	siatce.	Po	przerwie	dobre	

sytuacje	mieli	Balicki,	Rezner	i	
Olko.	Pełniący	w	tym	meczu	rolę	
trenera	Łukasz	Górecki	wykazał	sie	
„trenerskim	nosem”	i	wprowadził	
do gry Tomasza Piórkowskiego. 
„Piórko”	dwukrotnie	trafiał	do	siat-
ki. Najpierw w 72 minucie po akcji 
Olko	-	Balicki	a	później	po	kolejnej	
akcji Wiktora Olko ( do którego 
cudowną	„piętkę”	zagrał	Marek	

Pałach	)	ustalił	wynik	spotkania.

Piłkarz	meczu:	Michał	Rezner

Popularny	„Azor”	został	wybrany	
przez trenera Góreckiego bo-
haterem	meczu.	Strzelił	bramkę	
otwierającą	wynik,	kilkakrotnie	
udanie	podawał,	zakręcił	rywalami.	
Po	nieobecności	spowodowanej	
sprawami	służbowymi,	wyrasta	na	
czołową	postać	w	zespole.
    AS

Pychowianka Kraków - Strzelcy Kraków 4:0 (2:0)
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KS Tyniec - Pychowianka 1:2 (0:1)
Słysząc	 	ostatni	gwizdek	sędziego	
nasi	 kibice	 wiedzieli,	 że	 właśnie	
Pychowianka	 	 dokonała	 historycz-
nego	 zwycięstwa	 nad	 drużyną	 KS	
Tyniec. Mimo wszystko emocje do 
ostatnich	 chwil	 były	 napięte	 i	 nie	
pozwalały	drużynie	na	odpoczynek.

Pierwsza	 połowa	 mijała	 niepew-
nie	 do	 chwili,	 gdy	 jak	 to	 nasz		
redaktor	 LIVE	 zgrabnie	 ujął:	
”41’	 Gol	 kuriozum.....Balicki	 pró-
buje	 wypuścić	 Wojasa,	 obrońca	
wybija	 piłkę	 w	 wystawioną	 nogę	
Wiktora	Olko	i	piłka	z	ok	14	metrów	
wpada	do	 siatki,	 obok	bramkarza”

Niestety	 drużyna	 przeciwników	
szybko	 zregenerowała	 swoje	 siły	
podczas przerwy i pomimo sygna-
łów	 o	 spalonym	 w	 50’	 Tyniec	 po	
kontrze	 zdobywa	 remisujący	 gol.	

Na	 ratunek	 naszej	 drużynie	 przy-
chodzi	 dzielnie	Marek	Pałach,	 któ-
ry po akcji z lewej strony mura-
wy	 trafił	 do	 siatki	 wyprowadzając	
naszą	 drużynę	 na	 prowadzenie.

Dzięki	 utrzymaniu	 tego	 wy-
niku	 możemy	 cieszyć	 się	 tak	
historycznym	 zwycięstwem,	 jak	 i	
mocną,	 stabilną	 pozycją	 w	 tabeli.

       AP

Terminarz 19 kolejki
Salva Kraków  Trzebol Wielkie Drogi  2011-04-30 17:00:00
Rzozovia Rzozów Strażak Rączna   2011-04-30 17:00:00
Płomień Kostrze Strzelcy Kraków   2011-04-30 17:00:00
PKS Porta Kraków KS Tyniec   2011-04-30 17:00:00
Pychowianka	Kraków	 PKS	Albertus	Kraków	 	 2011-04-30	17:00:00
Iskra Krzęcin  Borkowianka Borek Szlachecki 2011-04-30 17:00:00
Gajowianka Gaj  Cedronka Wola Radziszowska 2011-05-01 17:00:00
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Szczęście sprzyja 
lepszym

1Jesteś	niemal	na	każdym	spotka-
niu	 	 „Pycho”.	 Mocno	 przeżywasz	
mecze ?

Owszem, zdarza mi się rzucić wul-
garyzmem, gdy sytuacja na boisku 
wymaga takiego „komentarza”, ale je-
stem dziewczyną z Huty, lubię krwisty 
język :P Racy jeszcze nie odpaliłam, 
sędziemu nie groziłam, w twarz „przy-
jezdnym „ nie dałam można więc uzna-
ć,że jestem raczej umiarkowanym ki-
bicem ze skłonnością do  żywiołowych 
reakcji. Najgorsze są chwile, gdy po-
mimo przewagi na boisku Pycho traci 
punkty. Na szczęście przygnębiające 
powroty w ciszy po przegranej zdarza-
ją się coraz rzadziej.

Bardziej	denerwujesz	się,	jak	prze-
grywamy,	czy	gdy	kopią	Wojtka	?

Pewnie gdy kopią Wojtka jest niefaj-
nie, gdy jednak kopią Sola jest zde-
cydowanie gorzej! Nie denerwuje się, 
bo wiem ,że odda z podwójną siłą, 
gdy nie wstaje po 30 sekundach za-
czynam się martwić. Widmo kontuzji 
i unieruchomienia sportowego „zwie-
rza” jakie tkwi w zawodniku z nr 20 
mnie przeraża.

Pychowianka	słynie	z	uroczych	Ki-
bicek....Lecz	by	nie	 posądzano,	 że	
przychodzicie	 tylko	 dla	 piłkarzy,	
mały	test	ze	znajomości	piłki	i	Klu-
bu.....
Barwy	Pychowianki	to:		

Panie Redaktorze czy to pytanie ma 
coś wspólnego z badaniem poziomu 
IQ? Teraz nie wiem czy powiedzieć 
granatowy czy niebieskie ale biały na 
pewno ;P

Klub	założony	został	w	roku:	

sądząc po archiwalnych fotografiach, 
musi być starszy ode mnie

 

Z Justyną, wierną Pycho - Fanką na różne tematy
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Z Justyną, wierną Pycho - Fanką na różne tematy
Trenerem	Pychowianki	jest:	

Piotr Jarosz naturalnie.

 
Spalony	jest	wtedy	gdy:	

Teoretycznie wiem, ale w praktyce z 
interpretacją bywa różnie...

 
Jeśli	jedna	z	drużyn,	z	własnej	winy,	
nie	 przystąpi	 do	 meczu	 orzekany	
jest.........

może tak jak i w boksie „walkower” w 
końcu pokrewne dyscypliny...

Więcej	 nie	 będziemy	 Cię	 męczyć.	
Skoro	 praktycznie	 zawsze	 jesteś	
na	 naszych	 meczach,	 musi	 Ci	 się	
tu	 podobać-	Co	najbardziej	 cenisz	
sobie	w	„Pycho”		?

Niezwykle cenię i szanuję fakt,że chło-
paki są drużyną nie tylko na boisku, 
ale i poza murawą. Cała akcja , jakiej 
się podjęli w ramach wsparcia m.in. 
Kamila pokazała, że mogą na siebie 
liczyć również po końcowym gwizdku.
Uwielbiam również „rodzinne” kibico-
wanie i niezwykle pozytywną energię 
w sektorze PychoFanów.
Nie mogę nie wspomnieć również o 
prężnie działającym medialnym pro-
filu drużyny: strona internetowa, fo-
toreportaże, gazetka no i oczywiście 
soczyste relacje LIVE redaktora Siar-
kowskiego.  Która drużyna w B klasie 
może pochwalić się lepszym PR?

 

Chyba	 jesteś	 ulubienicą	 Kibiców	 i	
mediów...Często	 pojawiasz	 się	 w	
relacjach	meczowych;)	Czy	 to	 jest	
tzw.	„parcie	na	szkło”;)	???

Nie wiem czy ulubienicą kibiców i 
mediów...mam nadzieję, że Pana je-
stem!!! (tutaj następuje pąsowienie 
Pana Redaktora)
W związku z tym,że Pana Szanowna 
Osoba aktywnie koordynuje zarówno 
sektor kibiców jak i profil medialny 
można uznać,że jestem ;P
„parcie na szkło” zostawmy Ibiszowi, 
nazwijmy to raczej słabością Pana S.
 
Ulubiony	piłkarz	?

Solo-na boisku i poza boiskiem. Ale 
musze tez wspomnieć o innym za-
wodniku Pycho,  kapitalnym kapitanie 
Piotrze „PIO” Mrozku. Świetny sporto-
wiec, pozytywny człowiek, utalentowa-
ny „trackista”.  Mały Wielki Człowiek!

Najbardziej niedoceniany zawo-
-dnik ?

Czy to pytanie powstało, by wspo-
mniec o Andrzeju Siarkowskim, wy-
bornym strzelcu „z kolanka’?
Po ostatnim meczu naszła mnie myśl, 
że Jurek Lorek, nowa twarz w Pycho, 
stąd mój krótki apel do trenera o więk-
sze zaufanie do nowych zawodników.
 
Czym	 na	 codzień	 zajmuje	 się	 Ju-
stynka ?

Odlicza dni do kolejnego meczu Py-
cho, zajmuje sie doradztwem perso-
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Kraków – Kraj – Zagranica

Ceny umowne

Jerzy Piórkowski

tel. 502 370 419

MAGIEL 
„SUPER EXPRES”

    
* Pranie, prasowanie:
          o Bielizny pościelowej
          o Bielizny stołowej
          o Koszul
          o Fartuchów lekarskich
    * Prasowanie ręczne:
          o Koszul
          o Firanek
    * Magiel  Dla Was pierzemy bardzo tanio 
    ......dla „Pychowianki” za darmo !!!!

Strażak Rączna - Pychowianka 1:2 (1:1)
nalnym w zakresie filmów oraz ćwiczy 
umiejętności w origami.

Twoje	motto	zyciowe	?	:

Ciągle w przebudowie.

Trzy	życzenia	do	„Złotej	Rybki”:

Oczywiście wszystkie na konto Py-
chowianki. Po pierwsze: własnego bo-
iska, żeby chłopcy mogli z pełną sa-
tysfakcją mówić „gramy u siebie”. Po 
drugie:powrotu Kamila do wyjściowej 

11, bo na trybunach to tylko majtkami 
świeci. Po trzecie: skoro Pycho jest na 
fali, to życzę utrzymania w górnej czę-
ści tabeli, a ścislej w pierwszej 3.

I	na	koniec	kilka	słów	od	siebie:

Solo pewnie juz zazdrości mi tego 
wywiadu, wszak on sam nie dostąpił 
jeszcze tego zaszczytu. Szybko za-
tem  podziękuję za możliwość wypo-
wiedzi i już wyruszam na poszukiwa-
nia złotej rybki!
       AS

Pychowice, ul. Jemiłowa 5

(12) 267 25 63
509 182 427


