
NR 106 (5/2013)                             www.pychowianka.com

PYCHOWIANKA 
W PYCHOWICACH !!!



2

Słowo wstępu - nasz rywal - Strażak Rączna

 Za nami pracowite dwa tygo-
dnie. W tym czasie Pychowianka ro-
zegrała, aż trzy mecze ligowe groma-
dząc komplet punktów. Pewnie poko-
naliśmy rezerwy Piasta Wołowice 7:0, 
dość szczęśliwie, po ciężkim meczu, 
zwyciężyliśmy Strzelców 2:3 oraz w 
rozgrywanej w Boże Ciało zaległej ko-
lejce wysoko wygraliśmy z zespołem 
Polonii Kraków 0:6. Na cztery kolejki 
przed końcem sezonu jesteśmy lide-
rem ligowej tabeli mając 49 punktów. 
Drugie, Rybitwy Kraków mają o dwa 
punkty mniej. Do tej pory obydwie dru-
żyny szły „łeb w łeb”, lecz zespół z Ry-
bitw w ostatniej kolejce sensacyjnie 
zremisował z Rzozovią 2:2. W sobotę 
„WIELKI MECZ”. Podejmować będzie-
my drużynę Strażaka Rączna. Jeżeli 
zwyciężymy w zasadzie już nic nie po-
winno stanąć na drodze do upragnio-
nego awansu. Trzeci w tabeli Strażak 
ma 42 punkty, a do awansu premiowa-
ne są dwie najlepsze drużyny.
 Wszyscy pamiętamy nie-
chlubną porażkę z drużyną z Rącznej 
z poprzedniej rundy 5:1. Przed tamtym 
spotkaniem przejęliśmy od Strażaka 
fotel lidera, z którego zostaliśmy szyb-
ko zrzuceni. Zdołaliśmy  wbić  rywa-
lom zaledwie jedną bramkę i to z kar-
nego, Od razu jednak zapowiedzieli-
śmy piłkarską zemstę „u siebie”. Te-
raz czas wyrównać rachunki. Strażak 
Rączna murowany kandydat do awan-
su po pierwszej rundzie, w drugiej wy-
raźnie osłabł. Na wiosnę nasi rywale 
zdołali wygrać jedynie trzy spotkania, 
a pokonani z boiska schodzili aż sze-
ściokrotnie. Nie lekceważymy prze-
ciwnika, ponieważ wiemy, że na mecz 

z nami Strażak będzie bardzo mocno 
zmotywowany. Jakby nie patrzyć na-
dal pozostaje w grze o awans. Nieste-
ty w tym prestiżowym meczu nie wy-
stąpi nasz najlepszy strzelec – Kamil 
Piórkowski, który będzie pauzował za 
4 żółtą kartkę otrzymaną w meczu z 
Polonią. Historia pojedynką ze Stra-
żakiem Rączna nie jest długa, ale za 
to dość wyrównana, z lekka przewagą 
dla gości. Do tej pory drużyny spoty-
kały się pięciokrotnie: trzykrotnie zwy-
ciężył Strażak, a dwukrotnie Pycho-
wianka. Stosunek bramek 13:6 na ko-
rzyść Rącznej. Statystyki statystyka-
mi, a boisko rządzi się swoimi prawa-
mi. W obozie Pychowianki jest ogrom-
na mobilizacja na ten mecz. Będzie-
my walczyli z całych sił i damy z siebie 
wszystko, aby udowodnić swoją wyż-
szość nad rywalem i potwierdzić, że to 
my zasługujemy na awans.
 Do końca cztery meczy i już 
prawie na pewno awans… a później 
wielkie święto. Pychowianka dziesię-
ciolecie obchodziła będzie 22.06.2013 
r., ale festyn z okazji dziesięciole-
cia odbędzie się na 80% 29.06.2013 
r. (brany pod uwagę jest również ter-
min 06.07.2013 r.) i na 95% na boisku 
w Pychowicach. Już od dwóch tygo-
dni pracujemy nad tym aby opuszczo-
ne boisko doprowadzić do stanu uży-
walności. Mile widziana każda pomoc. 
Potwierdzenie miejsca i terminu festy-
nu oraz jego szczegółowy programy 
zamieścimy w kolejnym numerze ga-
zetki oraz na naszej stronie interneto-
wej.  

Ł.G.
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Pychowianka Kraków - Piast II Wołowice 7:0 (2:0)

Bramki:
1:0 W.Olko 32 min
2:0 M.Pałach 40 min
3:0 W.Olko 54 min
4:0 P.Król 72 min
5:0 K.Piórkowski 73 min
6:0 G.Jeleń 80 min
7:0 K.Piórkowski 86 min

Pychowianka: P.Wolnik, W.Ferdek 
(46 min D.Śmiertka), K.Kuzyk, T.Piór-
kowski, S.Sukta, R.Tomasiak (61 min 
K.Dubel), P.Mrozek (77 min Ł.Górec-
ki), M.Pałach (46 min P.Król), W.Olko, 
K.Piórkowski, G.Jeleń.

Widzów:
65

 Mecz z rezerwami Piasta Wo-
łowice zakończył się bezdyskusyjnym 
zwycięstwem Pychowianki. Dwa tra-
fienia zantowali Wiktor Olko i Kamil 
Piórkowski, a po jednym: Marek Pa-
łach, Patryk Król i Grzegorz Jeleń. 
Przed nami kolejne wazżne spotka-
nia, bądźcie z nami.

A.S.
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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

Strzelcy Kraków - Pychowianka Kraków 2:3 (0:0)

że Strzelcy łatwo skóry nie sprzeda-
dzą. Walcząca o utrzymanie drużyna 
z Góry Parkowej nastawiła się na zdo-
bycie kompletu punktów. Mecz rozpo-
czął się z kilkuminutowym opóźnie-
niem, gdyż arbiter dopatrzył się dziury 
w siatce. Gdy grać już pozwolono, za-
częły się emocje. W 3 minucie gospo-
darze stanęli przed szansą, jednak 
wypuszczony w bój napastnik, znalazł 
się na minimalnym spalonym. Pycho-
wianka pierwszy celny strzał oddała w 
7 minucie. Faulowany był Kamil Piór-
kowski i sam poszkodowany z wolne-
go starał się zaskoczyć bramkarza. W 
rewanżu kontrę przeprowadzili Strzel-
cy i piłka trafiła w słupek braki strzeżo-
nej przez Wolnika. W 11 minucie Olko 
zagrał do Jelenia, jednak ten w do-
godnej sytuacji przewrócił się na nie-
równości boiska. Pychowianka prze-
ważała, lecz więcej dogodnych sytu-
acji mieli rywale. 40 minuta przyniosła 

Bramki:
1:0 51 min
1:1 P.Król 67 min
2:1 82 min
2:2 P.Król 85 min
2:3 M.Pałach 90 min

Pychowianka: P.Wolnik, S.Sukta
(46 min P.Król), K.Kuzyk (73 min 
D.Śmiertka), W.Solak, T.Piórkowski, 
W.Olko (64 min R.Tomasiak), 
P.Mrozek, M.Pałach, Ł.Balicki, K.Piór-
kowski, G.Jeleń.

Widzów:
70 

 Mecze Pychowianki ze Strzel-
cami zawsze dostarczały emocji. 
Również ostatni, zostanie na długo 
w naszej pamięci, choć wolelibyśmy 
pamiętać go z innych powodów. Fa-
woryt był jeden, choć każdy wiedział, 
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Strzelcy Kraków - Pychowianka Kraków 2:3 (0:0)

rzut wolny dla gospodarzy, piłka trafiła 
w mur, dobitkę złapał Wolnik. Za chwi-
lę ładnie wrzucał w nasze pole karne 
Nazim, natomiast w ostatniej minu-
cie tej części gry, znakomitą sytuację 
zmarnował Daniel Piórkowski, strzela-
jąc w sytuacji „sam na sam” w boczną 
siatkę.
 Emocje dała dopiero druga po-
łowa. W 51 minucie w bój wypuszczo-
ny został Daniel Piórkowski, po rajdzie 
stanął „oko w oko” z naszym bramka-
rzem i pewnym uderzeniem otworzył 

wynik spotkania. Gospodarze prowa-
dzili a goście rzucili się do szturmu. 
W drugiej linii rządził Mrozek a sporo 
ożywienia wniósł do gry , wprowadzo-
ny po przerwie Król. Przełomowym 
momentem była 61 minuta. D.Piór-
kowski brutalnie wszedł w nogi Wikto-
ra Olko. Nasz zawodnik ze spuchniętą 
nogą opuścił boisko, rywal za ten bez-
sensowny faul obejrzał czerwoną kart-
kę. Chwilę później na boisku znów za-
wrzało. W polu karnym przewrócił się 
Kamil Piórkowski a arbiter podyktował 
dyskusyjny rzut karny. Najbardziej w 
dyskusję z arbitrem wdał się Nazim, 

za co ujrzał czerwoną kartkę. Podwój-
na kara dla Strzelców, lecz czy arbiter 
miał rację ? To nadawało się do „kon-
trowersji” w pewnej komercyjnej sta-
cji telewizyjnej. Do piłki ustawionej na 
11 metrze podszedł Patryk Król, zmy-
lił bramkarza i wyrównał wynik spotka-
nia. Wydawało się, że teraz pójdzie 
gładko...Z tak osłabionym rywalem, 
nie sposób było nie zdobyć kompletu 
punktów..A jednak...Pychowianka ata-
kowała, nie schodziła z połowy rywa-
la, jednak to Strzelcy w 82 minucie ob-

jęli pro-
wadze -
nie !!! 
Dośrod-
kowanie 
w pole 
k a r n e , 
lob nad 
bramka-
rzem i 
piłka wy-
lądowa-
ła w siat-

ce. Na trybunach konsternacja, jed-
nak „Pycho-Fani” stanęli na wysoko-
ści zadania i wspierali swych zawod-
ników. Niesieni dopingiem Pychowia-
nie, nie stracili nadziei...Najpierw róg 
wywalczył Śmiertka, za chwilę piłkę 
na 10 metrze otrzymał Król i sprytnym 
strzałem przy krótkim słupku ulokował 
piłkę w siatce !!!! 2:2. Szał na trybu-
nach i gromki doping !!!  W 88 minu-
cie Mrozek uderzył nad spojeniem, pił-
ka nie opuszczała polowy rywali, któ-
rzy w dziewięciu bronili się dzielnie. Aż 
do 92 minuty meczu. Wtedy to feno-
menalnie zagrał Król. Przytrzymał pił-
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Strzelcy Kraków - Pychowianka Kraków 2:3 (0:0)

kę, zgubił rywala, zagrał na 16 metr 
do Marka Palacha a ten płaskim ude-
rzeniem trafił do siatki !!! 3:2 dla Py-
chowianki !!! . Załamani gospodarze 
nie mogli uwierzyć w to, co się stało. 
Kibice Pychowianki radowali się nie-
zmiernie...Gdy arbiter zagwizdał po 
raz ostatni, piłkarze podziękowali kibi-
com za doping, robiąc tzw. „jaskółkę” 
a wspólne śpiewy obwieściły światu, 
kto jest liderem i rządzi w Krakowie !
Pokonanych żal...pokazali niezwy-
kle ambitną grę, grając w osłabieniu 
dwóch zawodników, potrafili nawet 
objąć prowadzenie. Pokonani za wy-
nik obwiniali arbitra. czy słusznie ?. 
Ciężko tu o obiektywizm, ale wszyst-
kie emocje, zaczęły się od pierwszej 
czerwonej kartki. Szkoda, bo między 
zawodnikami obu drużyn, panują po-
prawne relacje a nawet prywatne zna-
jomości. Danielu, na przyszłość nerwy 
na wodzy i szanuj kości rywali...Takie 
faule nie dodają nikomu splendoru. 
Jesteś na tyle dobrym zawodnikiem, 
że uznanie kibiców i kolegów możesz 
zdobywać w inny sposób. Strzelcom 
życzymy powodzenie w kolejnych me-
czach i utrzymania w lidze!
 Po meczu Rafał Tomasiak po-
wiedział: „Każdy z zawodników Py-
chowianki doskonale wiedział jak 
będą grać Strzelcy w tym meczu, każ-
dy doskonale również wiedział, że je-
dynym ich sposobem na strzelenie 
bramki jest kopnąć piłkę do przodu na 
„aferę” i szukać szczęścia. No ale jak 
pokazał wczorajszy mecz wiedzieć to 
jedno, a wykorzystać tą wiedzę to dru-
gie... Na szczęście „Pycho” ma takich 
zawodników, którzy walczą do końca, 

zawsze do końca, nawet jak nie wy-
chodzi nam gra to nigdy się nie pod-
dajemy bo wiemy o co i dla kogo gra-
my. A gramy o awans i dla najwspa-
nialszych kibiców na świecie. Dlate-
go wygraliśmy , bo Pycho to więcej niż 
Klub!!!”

A.S.
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Wywiad z Dominikiem Śmiertka

Witaj Dominik, dla Kibiców jesteś 
trochę tajemniczą osoba, postaraj-
my się zatem przybliżyć Kibicom 
Twoją osobę. Czym zajmujesz się 
na co dzień?
Zgadza się. Mimo tego, że jestem 
w Pychowiance już od 2010 roku to 
moje boiskowe statystyki nie powala-
ją na kolana. Może to jest powodem 
tego, że piłkarsko nie przedstawiłem 
się naszym wiernym fanom. Jeśli cho-
dzi o sprawy zawodowe, to pracuję w 
przedsiębiorstwie zajmującym się za-
rządzaniem projektami, a także je-
stem aplikantem II roku aplikacji rad-
cowskiej.
Zanim trafiłeś do Pychowianki, 
gdzie grałeś wcześniej?
Pochodzę z Ciężkowic i cała moja pił-
karska przeszłość związana jest wła-
śnie z tą miejscowością. Pierwsze 
szlify zbierałem jako zawodnik KS 
Ciężkowianka Ciężkowice (obecnie 
klasa okręgowa Tarnów) jako junior. 
Później trafiłem do pierwszej drużyny. 
Z Ciężkowianką byłem związany oko-
ło 10 lat. 
Jak trafiłeś do naszego Klubu?
“Ojcem chrzestnym” mojego zaistnie-
nia w Pychowiance jest bez wątpienia 
Oskar. Poznałem go przez wspólnego 
znajomego jeszcze podczas uczelnia-
nych rozgrywek piłkarskich. Po dość 
długiej przerwie w grze spowodowa-
nej kontuzjami i obowiązkami uczel-
nianymi, poczułem, że już dłużej bez 
piłki nie wytrzymam i zacząłem rozglą-
dać się za możliwością gry w jednym 
z klubów krakowskich. Akurat wtedy 
pojawił się Oskar z propozycją gry w 
Pychowiance i pomyślałem, że war-

to spróbować. Zjawiłem się na pierw-
szym treningu i wiedziałem, że to był 
świetny wybór.  
Gdybyś miał porównać swoje po-
przednie Kluby do „Pycho”?
Na pewno dwie cechy wspólne wysu-
wają się na plan pierwszy : rodzinna 
atmosfera oraz profesjonalizm. Wszy-
scy wiemy, że Pychowianka to nie tyl-
ko klub piłkarski ale przede wszyst-
kim styl bycia. Często określamy się, 
jako Pychowicka Rodzina i myślę, że 
nie ma w tym stwierdzeniu przesady. 
Każdy zawodnik, kibic, działacz swo-
ją postawą przyczynia się nie tylko 
do osiągania sukcesów sportowych, 
ale przede wszystkim buduje markę 
jaką jest Pychowianka Kraków. Mar-
kę, która bazuje na dążeniu do wspól-
nego celu, szacunku do siebie i ry-
wala oraz po prostu promowaniu pił-
ki nożnej. Nowy, zwłaszcza w tak spe-
cyficznym środowisku jak drużyna pił-
karska, nigdy nie ma łatwo. Natomiast 
ja pamiętam, że właśnie dzięki rodzin-
nej atmosferze moje wejście do druży-
ny było łatwiejsze. Podoba mi się rów-
nież to, że drużyna budowana jest nie 
tylko pod względem umiejętności czy-
sto piłkarskich, ale żeby znaleźć się w 
Pychowiance trzeba również pasować 
do niej mentalnie i kierować się w ży-
ciu wspomnianymi wartościami. Po-
dobnie jak w moim poprzednim klu-
bie, cenię sobie bardzo profesjonal-
ne podejście do realizacji zadań któ-
re sobie wyznaczyliśmy. Począwszy 
od trenera, zawodników, cały Pycho-
wicki sztab oraz kibiców. Tutaj każdy 
działa na 100%! 
Na boisko wchodzisz raczej jako re-
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Wywiad z Dominikiem Śmiertka

zerwowy, nie złości Cię to?
Oczywiście, że tak! Wyznaję, taką za-
sadę, że po to zjawiam się na trenin-
gach i daję z siebie wszystko, żeby 
walczyć o pierwszą jedenastkę.  Gdy-
by to się zmieniło, chyba nie widział-
bym sensu dalej istnieć jako część 
drużyny. Inna sprawa jest taka, że jest 
u nas wielu wartościowych zawodni-
ków o dużych umiejętnościach, każdy 
pracuje po to, żeby w tym pierwszym 
składzie się znaleźć. Rolą trenera 
jest to, aby wybrać optymalny skład, 
w końcu to on swoją głową odpowia-
da za wyniki. Mamy na tyle szero-
ką kadrę, że wybór składu może cza-
sem trenera Malca przyprawić o mały 
ból głowy, jednak wydaje mi się, że 
jest to pozytywna rzecz. Ławka nigdy 
mnie nie zadowoli, ale decyzje trene-
ra szanuję zawsze. Mobilizuje mnie 
to zresztą do jeszcze cięższej pracy. 
Poza tym, podczas meczu, na “meblu” 
również dużo się dzieje :)
Przed Pychowianką ciężki finisz 
rozgrywek (rozmawiamy przed me-
czem z Polonią), wierzysz w awans?
Oczywiście! W tym sezonie wyko-
naliśmy kawał dobrej roboty i teraz 
wszystko zależy od nas. Jestem prze-
konany, że nie wypuścimy szansy z 
rąk.
Ten sezon jest jak dotąd wspania-
ły, efekt pracy zawodników, trene-
ra czy też gra Kamila, który „zrobił 
różnice”?
Wydaje mi się, że wszyscy dołoży-
li swoją cegiełkę to tego, jak wygląda 
obecny sezon. Każdy widzi, że Kamil 
“robi różnicę”, jednak jego imponujący 
bilans bramkowy to efekt bardzo do-

brej współpracy z zespołem. Zawod-
nicy  grający na maksimum możliwo-
ści oraz trener, który potrafił wszystko 
to poukładać - myślę, że to jest klucz 
do sukcesu.     
Dałeś bardzo dobrą zmianę w me-
czu ze Strzelcami, przyczyniłeś się 
do zwycięstwa. Co czułeś wcho-
dząc na boisko?
Wszedłem na boisko przy stanie 1:1 
z założeniem, że grając w przewa-
dze powinniśmy stworzyć więcej sytu-
acji do strzelenia gola. Niestety, stra-
ciliśmy bramkę i musieliśmy “gonić” 
wynik. Na szczęście, dzięki bramce 
„Mara”, dreszczowiec zakończył się 
happy-endem i 3 punkty powędrowały 
do nas. Po ostatnim gwizdku sędziego 
zapanowała euforia. Właśnie dla ta-
kich chwil warto uprawiać piłkę nożną. 
Który mecz w barwach Pychowian-
ki zapamiętałeś jak dotąd najbar-
dziej?
Myślę, że właśnie ostatni mecz ze 
Strzelcami zapadnie mi długo w pa-
mięci. Wygrana w tak nieprawdopo-
dobnych okolicznościach to coś wyjąt-
kowego. 
Trener Malec - jak oceniasz nasze-
go szkoleniowca?
Profesjonalista w każdym calu. Potrafi 
tak umiejętnie skompletować zespół, 
że każdy gra z poświęceniem dla dru-
żyny. Jego podejście udziela się za-
wodnikom dlatego podczas każdej 
jednostki treningowej wszyscy “zapie-
przają”. Również psycholog - potrafił 
mi wytłumaczyć, że siedzenie na ła-
wie też jest dobre dla drużyny :)
Jak zdobędziesz gola, komu go za-
dedykujesz?
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Wywiad z Dominikiem Śmiertka

Pewnej brunetce, która jeszcze nie 
miała okazji pojawić się na meczu Py-
cho :)
Skąd w pro-wiślackiej Pychowian-
ce Legionista? Dlaczego właśnie 
Klub z Łazienkowskiej?
Właściwie to nie wiem dlaczego, ale 
od zawsze kibicuję Legii, chociaż w 
rodzinie wszyscy wspierają Wisłę:). 
Taki sentyment z lat młodzieńczych. 
Kto lepszy, kibice „eLki”, czy „Py-
cho-Fani”?
Nawet Żyleta nie dorównuje Pycho-
Fanom będącym w żywiole!
Kamil Piórkowski czy Daniel Ljubo-
ja?
Zdecydowanie Kamil - Nie dość, że 
strzela bramki to nie wymachuje tak 
rękami:) 
Co sądzisz o „Pycho-Fanach”, do-
ping pomaga?  
Jak najbardzie! Kibice to nasz 12 za-
wodnik. Mobilizujące jest to, że nie 
gramy wyłącznie dla siebie, ale są z 
nami osoby, które nas wspierają.
Szykuje się 10-lecie Klubu, wielka 
impreza. Dominik Śmiertka to „im-
prezowicz” czy stroniący od świę-
towania osobnik ?
Może jeszcze nie dałem poznać się 
od strony imprezowej, ale na 10-le-
cie na pewno wzniesiemy kilka wspól-
nych toastów.
Jakieś zabawne wspomnienia z bo-
iska?
Może nie zabawne wydarzenie ale 
ciekawostka - Jeszcze podczas gry w 
juniorskiej drużynie Ciężkowianki uda-
ło mi się zdobyć bramkę w 7 sekun-
dzie meczu. To prawdopodobnie naj-
szybciej strzelona bramka w Ciężko-

wicach. 
Najlepszy piłkarz z jakim miałeś 
okazję zagrać?
Mając na uwadze to, co „Jelon” opo-
wiada na treningach, jakie rzeczy po-
trafi zrobić z piłką, to na pewno Grze-
gorz Jeleń:)
Twój pomysł na uświetnienie jubile-
uszu ( oczywiście oprócz upragnio-
nego awans)?
Myślę, że to awans jest wymarzonym 
sposobem na uświetnienie dziesięcio-
lecia. Do tego dążymy i jesteśmy już 
bardzo blisko. 
Nasze kibicki, wymyśliły, by piłka-
rze pozowali do kalendarza na 2014 
rok... Piszesz się na to?
Jak najbardziej! Jeżeli jednak będą to 
zdjęcia bez koszulek to muszę wcze-
śniej kilka razy odwiedzić siłownię :)
Twoje prywatne spostrzeżenia na 
temat Pychowianki?
Cieszę się, że mogę być częścią ta-
kiego klubu jakim jest „Pycho”. Podo-
ba mi się profesjonalizm i zaangażo-
wanie sztabu, zawodników oraz na-
szych sympatyków. Natomiast je-
śli chodzi o medialne przygotowanie 
strony pychowianka.com (zapowiedzi, 
opisy meczów, relacje live etc.) to za-
zdrościć nam może niejeden zawodo-
wy klub.  
I na koniec coś od siebie dla czytel-
ników....
Pycho-Fani! Wspierajcie nas do ostat-
niego meczu! Do upragnionego awan-
su zostało już naprawdę niewiele. Je-
żeli się uda, będzie to nasza wspólna 
zasługa!

Rozmawiał: A.S.
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Polonia Kraków - Pychowianka Kraków 0:6 (0:4)

Bramki:
0:1 K.Piórkowski 1 min
0:2 K.Piórkowski 13 min
0:3 Ł.Balicki 18 min
0:4 K.Piórkowski 24 min
0:5 G.Jeleń 60 min
0:6 G.Jeleń 76 min

Żółte kartki:
K.Piórkowski 72 min

Pychowianka: P.Wolnik, S.Sukta (46 
min D.Śmiertka), W.Solak, K.Kuzyk 
(46 min K.Dubel), T.Piórkowski, Ł.Ba-
licki, P.Mrozek (65 min R.Tomasiak), 
M.Pałach (74 min J.Lorek), P.Król, 
G.Jeleń, K.Piórkowski.

Widzów:
40

 
Mecz z 
Polonią 
Kraków 
m i a ł 
d u ż y 
c i ę -
żar ga-
t u n k o -
wy. Pychowianka walczy o awans do 
A-klasy, rywale toczą bój o utrzyma-
nie się w lidze. Obawy o losy wyjaz-
dowego spotkania, były więc słuszne. 
Na szczęście mecz rozpoczął się w 
wymarzony dla Pychowianki sposób. 
Już w pierwszej minucie piłkę odbitą 
przez bramkarza przejął Kamil Piór-
kowski i posłał ją do siatki. Nie minął 
kwadrans, a ten sam zawodnik ude-
rzył z dystansu,piłka odbiła się od jed-

nego z rywali i trafiła do siatki zdezo-
rientowanego bramkarza. Kibice jesz-
cze nie ochłonęli, a skrzydłem popę-
dził Balicki, ściął w kierunku bramki i 
pewnym strzałem podwyższył na 3:0! 
To nie koniec goli w tej części gry. 25 
minuta przyniosła akcję Balickiego, 
który prostopadłym podaniem urucho-
mił Kamila Piórkowskeigo. Napastnik 
pognał jakieś 35 metrów, stanął „oko 
w oko” z bramkarzem i pokonał go 
pewnym strzałem...
 4:0 do przerwy dało Pycho-
wiance spokój. Trener Malec doko-
nał zmian w składzie, oszczędzając 
czołowych zawodników na sobotnie 
spotkanie ze Strażakiem. Po zmia-
nie stron, Pychowianka atakowała na-
dal, lecz albo bramkarz wyprawiał w 

bramce cuda, albo jego „świątynia” 
była zaczarowana. Gdyby choć poło-
wa szans została wykorzystana, wy-
nik byłby dwucyfrowy. Ale i tak Py-
chowianka trafiała do siatki. Uczynił to 
dwukrotnie Grzegorz Jeleń. Najpierw 
po wolnym na Balickim. Wrzucił Król, 
a „Jelon” trafił do siatki. Potem z poda-
nia Kamila Dubla, ten sam zawodnik, 
ustalił wynik na 6:0.

A.S.
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Kamil Piórkowski : 35
Grzegorz Jeleń : 26
Łukasz Balicki : 10
Wojciech Solak : 8
Marek Pałach : 6
Wiktor Olko : 5
Patryk Król : 3
Oskar Patnaik : 1
Rafał Tomasiak : 1
Jerzy Lorek : 1
Jakub Pałach : 1
Kamil Dubel : 1

TABELA
 Nazwa     Mecze    Pkt. Z. R. P.        Bramki
1 Pychowianka Kraków 22 49 16 1 5 98 - 34
2 KS Rybitwy Kraków 22 47 14 5 3 62 - 37
3 Strażak Rączna 22 42 13 3 6 56 - 32
4 Sokół Rybna  22 41 13 2 7 53 - 46
5 Grzegórzecki Kraków 21 37 10 7 4 44 - 36
6 Rzozovia Rzozów 21 29 8 5 8 56 - 54
7 Błękitni Czułówek 22 29 8 5 9 57 - 52
8 KS Tyniec  22 25 7 4 11 33 - 54
9 Trzebol Wielkie Drogi 22 25 7 4 11 39 - 54
10 Piast II Wołowice 22 24 7 3 12 38 - 58
11 Sparta  22 23 6 5 11 49 - 64
12 Strzelcy Kraków 22 22 6 4 12 45 - 56
13 Polonia Kraków 22 20 6 2 14 28 - 55
14 Powiśle Ochodza 22 19 5 4 13 50 - 76

Tabela i lista strzelców

Strzelcy Pychowianki
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PRALNIA I MAGIEL
J.L. OCHOJNA

*PRANIE   *PRASOWANIE
        TANIO, SZYBKO, SOLIDNIE

PYCHOWICE, ul. JEMIOŁOWA 5 tel. kom. 0 509 182 427
Dla Was pierzemy bardzo tanio......dla „Pychowianki” za darmo !!!!
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TAXI
8 - OSOBOWE

Kraków – Kraj – Zagranica

Ceny umowne

Jerzy Piórkowski

tel. 502 370 419


