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Słowo wstępu

Trzy zwycięstwa z rzędu, 19 bramek 
w trzech meczach, czegoś takiego 
w historii Pychowianki jeszcze nie 
było... Niesamowicie skuteczna Py-
chowianka i jej nowy as Kamil Piór-
kowski tym razem zmierzą się z 
Rzozovią w meczu w którym zde-
cydowanym faworytem będzie nasz 
zespół. Zapraszamy wszystkich na 
sobotnie spotkanie, które rozpocz-
nie się o godzinie 16 na wspaniałym 
obiekcie J&J w Skotnikach, gdzie w 
tym sezonie występujemy w roli go-
spodarza! 

A jak zawodnicy spędzają wspólnie 
czas w dni bez treningów… 30go 
sierpnia po raz pierwszy w dziewię-
cioletniej historii, zawodnicy Pycho-
wianki wzięli udział w zajęciach... 
fitness!!! Początkowo nasi piłka-
rze podchodzili z humorem do za-
jęć, lecz dzięki prowadzącej Ma-
dzi, oprócz uśmiechów pojawił się 
też pot. Zupełnie inny wysiłek niż na 
codziennych treningach, podobał się 
uczestniczącym w zajęciach. Pole-
cenia wydawane przez instruktorkę, 
wykonywane były chętnie i skrzęt-
nie, choć częściej z „gracją słonia” 
niż baletnicy ;). Ważne są jednak 
chęci, których nie brakowało.
Pierwsza „taneczna” część, przy-
niosła oglądającym poczynania Ki-
bickom dużo radości, gdyż wygi-
basy piłkarzy i próby naśladowania  

instruktorki częstokroć pasowały do 
programów typu „Śmiechu Warte”. 
Jednak były chlubne wyjątki. Oskar 
Patnaik czuł się znakomicie w nowej 
roli, niewiele ustępowali mu Kamil 
Piórkowski i Wiktor Olko czy Jakub 
Pałach. Z tyłu schowała się starszy-
zna drużyny, maskując w ten spo-
sób brak poczucia rytmu. Na szczę-
ście obyło się bez urazów i kontuzji. 
Druga część - elementy gimnastycz-
no-wysiłkowe, wyglądały już o nie-
bo lepiej. Do tego zawodnicy bar-
dziej przywykli z codziennych za-
jęć. Trenowało się tym przyjemniej, 
że mieliśmy możliwość zajęć w gru-
pie „koedukacyjnej”. Taki sposób 
budowania formy, trzeba powtarzać.

Po meczu Instruktorka Magda po-
wiedziała: „Jestem pod wraże-
niem!!! Pokazaliście, że na wiele 
Was stać, Pychowianka Kraków nie 
boi się niczego i jest gotowa na każ-
de wyzwania!!! SZACUN! :)))”

Dziękujemy „Fitness Team” za ufun-
dowanie nam zajęć, jak i za napo-
je regenerujące po ich zakończeniu. 
Magda, Łukasz - WIELKIE DZIĘ-
KI! Wszystkich chętnych zaprasza-
my na zajęcia! Szczegóły na stronie: 
www.fitnessteam.net

O.P., A.S.
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Podsumowanie III kolejki Typera

Pychowianie po raz kolejny uzy-
skali wynik, który był niemożli-
wy do przewidzenia. O ile niko-
mu nie udało się trafić dokładne-
go wyniku, o tyle wszyscy uczest-
nicy zgodnie przewidzieli wygraną 
Pychowianki. Drugim spotkaniem, 
który typowany był jednomyślnie 
była zwycięska potyczka Strażaka 
z Tyńcem. Aż trzech graczy prze-
widziało, że mecz ten zakończy się 
wynikiem 4:1, dzięki czemu dosta-
ło po 3 punkty. 

Niespodziankami zakończyły się 
trzy mecze. Zdecydowaną więk-
szość graczy zaskoczyła wygra-
na Sokoła w meczu z Rybitwami. 
Remisu w meczu Sparta - Błękitni 
spodziewała się tylko jedna osoba, 
natomiast nikt nie postawił na zwy-
cięstwo Piasta w meczu z Trzebo-
lem.

Najlepiej w kolejce trzeciej  
typował powracający do  
zabawy (a niebawem 
mamy nadzieję i do 
wielkiej formy piłkar-
skiej) CPT oraz type-
rowy weteran - Zegar. 
W klasyfikacji general-
nej nadal prowadzi Ka-
mil88, który ma dwa 

punkty przewagi nad dwoma ko-
lejnymi graczami.
Zabawa typer polega na przewidy-
waniu wyników meczy, które mają 
miejsce w naszej lidze. Za dokład-
nie przewidziany wynik, typują-
cy otrzymuje 3 punkty. Jeśli gracz 
prawidłowo wskaże zwyciężcę 
(lub remis), nie trafiając dokład-
nego wyniku - dostaje 1 punkt. Do 
zabawy może dołączyć każdy, kto 
posiada konto na naszym forum, 
logując się pod tym adresem dany-
mi takimi jak do forum. Rozstrzy-
gnięcie zabawy będzie miało miej-
sce po ostatnim meczu, a zwycięz-
ca zostanie nagrodzony na specjal-
nej, jubileuszowej zabawie koń-
czącej sezon.

Zapraszamy do gry!

J.P.
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Pychowianka - Polonia Kraków 8:1 (3:0)

Dobry mecz, mocne uderzenie w końcówce

Bramki:
1:0 Ł.Balicki 15 min
2:0 G.Jeleń 26 min
3:0 Ł.Balicki 36 min
4:0 M.Pałach 48 min
5:0 K.Piórkowski 57 min
6:0 G.Jeleń 74 min
7:0 K.Piórkowski 75 min
7:1 76 min
8:1 K.Piórkowski 85 min

W pierwszym meczu „u siebie”, 
Pychowianie rozbili zespół Polo-
nii.

Trzy gole zdobył Kamil Piórkow-
ski, po dwa trafienia zanotowa-
li Łukasz Balicki i Grzegorz Jeleń, 
jeden raz bramkarza rywali poko-
nał Marek Pałach.

Mecz rozpoczął się od przewagi 
Pychowianki. Gospodarze raz po 
raz atakowali. Szczęścia próbowa-
li: Olko, Jeleń, Balicki. Ten ostat-
ni po kwadransie gry umieścił pił-
kę w siatce. Akcje rozpoczął wrzu-
tem z autu Tomasz Piórkowski, Je-
leń przedłużył do Balickiego i ki-
bice zgromadzeni na boisku przy 

ul. Winnickiej obejrzeli pierwsze-
go „Bali-gola” w tym sezonie. Ba-
licki zrewanżował się „Jelono-
wi” w 26 minucie, dogrywając pił-
kę w pole karne (w akcji brał rów-
nież udział Kamil Piórkowski) i 
mieliśmy wynik 2:0. Przed prze-
rwą podobnie „Bali” umieścił pił-
kę w siatce, asystę zaliczył Olko. 
W przerwie jedyną smutną osobą 
w Pychowiance był Wojciech So-
lak, który stwierdził, że przy takiej 
grze Pychowianki nabawi się odci-
sków na miejscu, gdzie plecy tra-
cą swą szlachetną nazwę - od sie-
dzenia na ławce rezerwowych... Po 
zmianie stron Pychowianka zaata-
kowała jeszcze odważniej. Rywale 
opadali z sił i bramki były kwestią 
czasu. Już w 48 minucie rajd prze-
prowadził Jeleń, minął kilku rywa-
li, dograł do Marka Pałacha, a ten 
z ostrego kata trafił do siatki. Dzie-
więć minut później, „Maro” wcie-
lił się w rolę dogrywającego, ideal-
nie obsłużył Kamila Piórkowskie-
go, a ten podwyższył na 5:0. W 74 
minucie kuriozalnie interweniował 
bramkarz Polonii, zaś z prezentu 
skorzystał Jeleń i ulokował piłkę w 
siatce. Ledwie rywale zdążyli roz-
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Pychowianka - Polonia Kraków 8:1 (3:0)

począć grę, a musieli to uczynić po-
nownie. Kamil Piórkowski strzelił 
na 7:0. Podopieczni trenera Mal-
ca, nieco odpuścili grę w defensy-
wie i Polonia stworzyła sobie kilka 
sytuacji podbramkowych. Wyko-
rzystała jedną,  zdobywając w 76 
minucie honorowe trafienie. Wy-
nik meczu ustalił Kamil Piórkow-
ski, przeprowadził rajd przez całe 
boisko i sprytnym strzałem pod-
wyższył na 8:1. Wynik cieszy, gra 
też, lecz należy mieć świadomość, 
że jak dotąd graliśmy z drużyna-
mi, które będą walczyć o utrzyma-
nie w „Serie B”. Przed nami jesz-
cze sporo pracy. Należy się cieszyć 
z wyników, ale nie popadać w hur-
raoptymizm i samouwielbienie... 
„Jesteś tak dobry, jak Twój ostatni 

mecz...” brzmi stare piłkarskie po-
rzekadło...

P.S. Dziękujemy właścicielom re-
stauracji „Stary Piec” za pomeczo-
wy poczęstunek...

A.S.

Restauracja–Pizzeria, ul. Skalica 23 A, Kraków–Pychowice
tel. (12) 376 67 92 otwarte codziennie 13.00 – 22.00

J&J Sport Center Kraków, ul. Winnicka 40, 30-394 Kraków -Skotniki



6

Tabela i lista strzelców

Strzelcy Pychowianki
Kamil Piórkowski : 7
Grzegorz Jeleń : 3
Łukasz Balicki : 3
Marek Pałach : 2
Oskar Patnaik : 1
Wiktor Olko : 1
Wojciech Solak : 1
Rafał Tomasiak : 1

TABELA
 Nazwa     Mecze    Pkt. Z. R. P.        Bramki

1	 Sokół	Rybna	 3	 9	 3	 0	 0	 10	-	5
2	 Pychowianka		 3	 9	 3	 0	 0	 19	-	6
3	 Strażak		 3	 9	 3	 0	 0	 16	-	2
4	 Grzegórzecki	 3	 9	 3	 0	 0	 8	-	2
5	 Strzelcy		 3	 7	 2	 1	 0	 10	-	5
6	 KS	Rybitwy	 3	 6	 2	 0	 1	 14	-	7
7	 Błękitni	 	 3	 4	 1	 1	 1	 7	-	6
8	 Piast	II	 	 3	 3	 1	 0	 2	 3	-	7
9	 Trzebol		 3	 3	 1	 0	 2	 3	-	8
10	 Sparta	 	 3	 2	 0	 2	 1	 7	-	12
11	 KS	Tyniec	 3	 0	 0	 0	 3	 4	-	14
12	 Rzozovia	 3	 0	 0	 0	 3	 5	-	15
13	 Powiśle		 3	 0	 0	 0	 3	 8	-	13
14	 Polonia		 3	 0	 0	 0	 3	 1	-	13
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Powiśle Ochodza - Pychowianka 4:7 (1:4)

Za ciosem!

Bramki:
0:1 M.Pałach 2 min
1:1 17 min
1:2 K.Piórkowski 27 min
1:3 Ł.Balicki 30 min
1:4 W.Olko 41 min
1:5 K.Piórkowski 46 min
2:5 50 min
2:6 W.Solak 72 min
2:7 R.Tomasiak 76 min
3:7 79 min
4:7 82 min

Po dobrym meczu w pierwszej po-
łowie i słabym po przerwie, Pycho-
wianka odniosła pewne zwycię-
stwo nad rywalem z Ochodzy.

Trzecie, kolejne zwycięstwo przy-
szło Pychowiance nader łatwo. 
Worek z bramkami już w 2 minu-
cie otworzył Marek Pałach. Pa-
dający deszcz i grząska, nierów-
na nawierzchnia nie sprzyjała gra-
czom Pychowianki w technicz-
nej grze. Mimo to, bramki pada-
ły i to w sporej ilości. Wprawdzie 
gospodarze wyrównali na 1:1, jed-
nak jeszcze przed przerwą do siat-
ki trafili K.Piórkowski, Balicki i 
Olko. Po zmianie stron ponownie 

Kamil Piórkowski zmusił bramka-
rza do kapitulacji. Powiśle odpo-
wiedziało golem na 5:2 po prze-
pięknym uderzeniu z wolnego. Po-
drażniło to graczy Pychowianki i 
kolejno Solak (z karnego po fau-
lu na Kamilu Piórkowskim) i Rafał 
Tomasiak - pięknym uderzeniem 
w okolice „okienka”, wyprowa-
dzili wynik na 7:2. Niestety... wte-
dy dla naszych zawodników mecz 
się „skończył”. Wielką niefrasobli-
wość w grze defensywnej przypła-
cili dwoma golami. Przy mocniej-
szym rywalu, może to mieć brze-
mienne skutki. Zlekceważenie ry-
wala w końcówce meczu zemściło 
się. Kibicom serdecznie dziękuje-
my! Na naszym wyjazdowym spo-
tkaniu, wspierało nas ponad 30 Ki-
biców !!! Szczególne podziękowa-
nia dla żeńskiej ekipy Pycho-Fa-
nek!!! Również słowa uznania na-
leżą się miejscowej publiczności 
za miłe i serdeczne przyjęcie. Oby 
tak było na każdym meczu. Posta-
wę naszych Kibiców, docenili za-
wodnicy gospodarzy, chwaląc na-
sze śpiewy i zaangażowanie...

A.S.
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PRALNIA I MAGIEL
J.L. OCHOJNA

*PRANIE   *PRASOWANIE
        TANIO, SZYBKO, SOLIDNIE

PYCHOWICE, ul. JEMIOŁOWA 5 Tel. (12) 267 25 63
Dla Was pierzemy bardzo tanio......dla „Pychowianki” za darmo !!!!
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Kraków – Kraj – Zagranica

Ceny umowne

Jerzy Piórkowski

tel. 502 370 419


