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Padłeś ? Powstań !
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Dwie porażki ze średnimi 
drużynami po długiej serii 

zwycięstw i remisie z liderem 
to całkiem duże zaskoczenie 
dla wszystkich śledzących 
losy naszej Pychowianki. 
Pewnie inaczej niż zakończo-
ny przegraną 1:4 wyobrażał 
sobie swój setny mecz Pio-
trek Mrozek, który i tak zdołał 
popisać się w meczu z Gajem 
przepiękną bramką z rzu-
tu wolnego. Bardzo poważ-
na kontuzja Marcina Wojasa 
to kolejny powód do zmar-
twień... bo jak się nie martwić 
jeśli na operację kolana po-
zostaje czekać ponad rok lub 
skorzystać z prywatnej po-
mocy medycznej, której koszt 

to wydatek rzędu 10 000 zł... 
Kontuzje odnowiły się rów-
nież Łukaszowi Góreckiemu 
oraz Jackowi Zegarmistrzo-
wi. Mamy jednak nadzieje ze 
do najbliższego meczu nasz 
Prezes i najskuteczniejszy 
strzelec poczują się lepiej i 
będą gotowi do gry. Padłeś ? 
Powstań ! - to słowa jakimi w 
skrócie należy skomentować 
ostatnie mecze Pychowianki. 
Przed nami pojedynek z bar-
dzo silną Iskrą, tak więc nie 
ma lepszego momentu do re-
habilitacji i potrzymania zwy-
cięskiej wiosennej passy.

    

   OP

Słowo wstępu

TABELA
Nazwa   Mecze Punkty Z R P          Bramki
1 Borkowianka 22 51 16 3 3 81 - 29
2 Iskra  22 50 15 5 2 73 - 24
3 Gajowianka 22 44 13 5 4 74 - 36
4 Płomień  22 43 12 7 3 50 - 40
5 Pychowianka 22 33 9 6 7 38 - 39
6 Strażak  22 31 9 4 9 55 - 59
7 KS Tyniec 22 29 8 5 9 63 - 62
8 Cedronka 22 29 7 8 7 44 - 40
9 Rzozovia 22 24 6 6 10 42 - 51
10 PKS Albertus 22 23 7 2 13 62 - 61
11 Trzebol  22 22 6 4 12 28 - 52
12 Salva  22 19 5 4 13 34 - 68
13 Strzelcy  22 19 5 4 13 39 - 68
14 PKS Porta 22 13 4 1 17 30 - 84



3

Pychowianka - Cedrowianka 1:3 (1:1)

Bramki:
1:0 Ł.Balicki 9 min
1:1 33 min
1:2 46 min
1:3 46 min

Żółte kartki:
W.Olko 13 min
M.Pałach 17 min
Ł.Balicki 78 min

Pychowianka:

J.Wojnarowski - D.Śmiertka, Ł.Gó-
recki, W.Solak, G.Jeleń - P.Mrozek, 
M.Pałach, Ł.Balicki, W.Olko - J.Ze-
garmistrz, , M.Rezner, (64 min 
J.Lorek)

Widzów:
30

Deszczowo i smutno... Po sła-
bym, rozgrywanym w deszczu, 
spotkaniu  Pychowianka mu-
siały uznać wyższość niżej no-
towanego rywala. Niestety tym 
samym została przerwana im-
ponująca seria siedmiu meczy 
bez porażki. Początek spotkanie 
nie zapowiadał niekorzystnego 
wyniku, po trafieniu Balickie-
go Pychowianie długo prowa-
dzili 1:0. Goście jednak coraz 
częściej dochodzili do głosu, a 

Niespodzianka na parkowej...

biało-niebiescy popełniali coraz 
więcej błędów. Cedronka przed 
przerwą zdołała wyrównać, aby 
w drugiej części spotkania, idąc 
za ciosem, dołożyć jeszcze dwie 
bramki i ustalić wynik meczu.
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Lekki kryzys ?
Bramki:
1:0 34 min
1:1 P.Mrozek 51 min
2:1 51 min
3:1 70 min
4:1 90 min

Żółte kartki:
P.Fabryczewski 71 min

Pychowianka:

J.Wojnarowski, (46 min P.Fabry-
czewski) - D.Śmiertka (46 min 
J.Lorek), K.Kuzyk, Ł.Górecki, (83 
min J.Pałach) - G.Jeleń, T.Piórkow-
ski, P.Mrozek, W.Solak, O.Patna-
ik - M.Rezner, (76 min P.Wolnik), 
Ł.Balicki

Widzów:
41

Faworyzowany Gaj nie dał szans 
Pychowiance. Nasi zawodnicy, 
występujący bez : Sukty, Bor-
kowskiego, M.Pałacha, Woja-
sa, Olko, Janasa, Zegarmistrza, 
była tylko tłem dla rywali. Fawo-
ryt, grając długi okres w „10” 
pokonał ekipę Pychowianki. 
Honorowe trafienie dla pokona-
nych, zdobył rozgrywające set-
ne spotkanie Piotr Mrozek. Gol 
padł po pięknym trafieniu z wol-

nego. W zespole z Pychowic w II 
-giej części udanie zadebiutował 
w bramce Paweł Fabryczewski.  
Pomimo puszczenia trzech goli, 
spisał się bardzo dobrze, nie 
miał zbytnich szans na skutecz-
ną interwencję.

Gajowianka - Pychowianka 4:1 (1:0)
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Z ISKRĄ...
Mecz z Iskrą, który pierwot-
nie miał zostać rozegrany w 
29 maja, odbędzie się w so-
botę w Krzęcinie, gdzie Py-
chowianka w roli gospodarza 
podejmie drużynę vice lidera 
tabeli. 

W pierwszym meczu obu 
drużyn Pychowianka ule-
gła gospodarzom 1:3, czy w 
spotkaniu rewanżowym roz-
grywanym na tym samym 
obiekcie będzie wstanie po-
konać drużynę, która celuje 
w awans do A-klasy? 

Zapraszamy do Krzęcina! 
Początek spotkania o godzi-
nie 17:00
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Wywiad z Grzegorzem „Jelon” Jeleniem...
czyli o Pychowiance, Juventu-
sie i innych rzeczach...
Jak trafiłeś do Pychowianki ?

 Dzięki mojemu dobremu znajomemu 
z uczelni, udało mi się poznać Oskara 
Patnaika, który zaproponował mi grę 
w barwach Pychowianki.

Ta runda należy chyba do naj-
bardziej dla Ciebie udanych ?

No rzeczywiście ta runda zaczęła się 
dla mnie bardzo dobrze może poza 
pierwszym meczem z Rzozowią, który 
nie był zbyt dobry w moim  wykona-
niu ale cieszę się że pozostałe zostały 
docenione a zwłaszcza ten w Rącznej 
gdzie pierwszy raz zagrałem na nowej 
dla siebie pozycji jako lewy obrońca

Szybko pozbierałeś się po kon-
tuzji, przypomnij co się stało i 
jak wyglądało dochodzenie do 
zdrowia ?

Kontuzja którą doznałem w meczu 
z Gajowianka Gaj na pierwszy rzut 
oka wyglądała bardzo grożnie ale 
na szczęście  było to tylko skręcenie 
stawu kolanowego z naderwaniem 
wiązadeł bocznych. Nie było na co 
czekać od razu podjąłem się lecze-
nia kontuzjowanej nogi. Efektem była 
szybka i bezproblemowa rehabilitacja, 
nawet lekarz wykazywał zaskoczenie. 
Początkowo mój powrót do gry prze-
widywany był na marzec, jednak na 
całe szczęście mogłem wznowić tre-
ningi od razu wraz z całą drużyną w 
lutym.
 

Napastnik, pomocnik, lewy 
obrońca...Która pozycja jest 
odpowiednia dla Ciebie?

Zdecydowanie wole być zawodnikiem 
od zadań ofensywnych, jednak nasz 
trener widzi mnie jako zawodnika do 
zadań defensywnych . Najwięcej do 
tej pory grałem na lewej pomocy i tam 
zdecydowanie najlepiej się czułem, 
aczkolwiek mam nadzieje że dostane 
jeszcze kiedyś szanse zagrania w roli 
napastnika.
 
Pychowianka fenomenalnie 
rozpoczęła rundę rewanżową. 
Co się właściwie stało ?
Ciężko to dokładnie wytłumaczyć, 
moim zdaniem na pewno jest to efekt 
świetnej atmosfery jaka panuje w szat-
ni i na treningach, a zarazem mobiliza-
cji przed samymi spotkaniami. Wierzę 
że jesteśmy w stanie jeszcze razem 
wiele osiągnąć, z kolejki na kolejkę 
pniemy się coraz wyżej, mam nadzie-
ję że na tym nie poprzestaniemy i uda 
nam się zdobyć w tym sezonie jeszcze 
wiele punktów.

Ty również błyszczysz na bo-
isku......

Można tak powiedzieć, przed każdym 
spotkaniem staram się skoncentrować 
jak najlepiej i skupić tylko na grze. Na 
pewno moje dobre występy, osiągam 
dzięki pewności której nabrałem w 
poprzednim sezonie oraz w meczach 
przedsezonowych. Moim celem jest 
utrzymać dobrą formę jak najdłużej, 
przez co będę w stanie zaoferować 
Pycho jak najwięcej.
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Wywiad z Grzegorzem „Jelon” Jeleniem...
Zadomowiłeś się już w Pychowian-
ce. Co powiesz o tym Klubie ?

Pychowianka to jedna wielka rodzina. 
Jak już wcześniej wspomniałem pa-
nuje tu świetna atmosfera. Nie spo-
tkałem się z taką otoczką, w żadnym 
poprzednim klubie, niezmiernie cie-
szę się że jest mi dane reprezentować 
barwy tej drużyny.
 
Rodzice często towarzyszą Ci 
na meczach a relacje „live” 
czytają wielbicielki. Czyżby 
usportowiona rodzina ?

Rodzice starają się mnie bardzo 
wspierać we wszystkim co robie, rów-
nież w sferze sportowej. Kiedy tylko 
mogą, pojawiają się na trybunach. 
Dzięki temu lepiej czuje się na boisku, 
a to skutkuje moją dobrą grą. Dlate-
go też jestem im bardzo wdzięczny za 
to co robią. Jeśli zaś chodzi o inter-
netowe fanki to po prostu kilka moich 
koleżanek jest zainteresowana moimi 
wyczynami na boisku, ale nie tylko 
one, również wielu moich znajomych 
interesuje się zagorzale piłką nożną, a 
dzięki relacją na naszej stronie śledzą 
moje występy.

Ulubione Kluby ?

Oczywiście Pychowianka, a ponadto 
Wisła Kraków i  Juventus Turyn.
 
Teraz małe pytanie quizowe......Co 
może łączyć Pychowiankę i......... 
Juventus Turyn ?

To że grając Pycho mam szanse na 

kontrakt w Juve,  Ale tak poważnie to 
myślę że dwie rzeczy po pierwsze to 
to że jestem takim samym fanem Py-
cho jak i Juve, a po drugie obie ekipy 
nie mają swojego stadionu.
( no cóz...redakcji chodziło o fakt, że 
sypatyk Pychowianki a bramkarz Ja-
giellonii Białystok, Grzegorz Sando-
mierski, jest przymierzany właśnie do 
Juventusu...ale odpowiedź „Jelona”, 
uznajemy)
 
Czym na codzień zajmuje się 
Grzegorz Jeleń ?

Głównie z wszystkim z czym wiąże się 
życie studenckie ;)

Tradycyjnie....”Zlota Rybka” i 
Twoje trzy życzenia.......

Trzy życzenia niech będzie:
-  rozgrywanie meczów dla naszych 
wspaniałych fanów na swoim stadio-
nie                
- zaraz jak to leciało, a już wiem Otwar-
cie nowego stadionu  Juventusu, 
mecz Juve Pychowianka  92 min me-
czu Jaro fantastycznie broni rzut karny 
szybka kontra Pycho i fenomenalnym  
strzałem  Jelon  pokonuje słynnego 
Bufona, po czym wygrywamy 1:0 ;).                                   
- zdrowia dla siebie i rodziny                                                             
 
I na koniec coś od siebie do Ki-
biców..

Dziękuję w imieniu całej drużyny za 
wsparcie jakim nas darzycie i liczę że 
dacie jeszcze 
z siebie więcej na trybunach, w na-
stępnych meczach.
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TAXI
6-CIO OSOBOWE
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 !!!!

Pychowice, ul. Jemiołowa 5

(12) 267 25 63
509 182 427

www.tlconsulting.pl


