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Słowo wstępu - nasz rywal - Trzebol Wielkie Drogi

„Jak przepijesz Szeryf
dwa „kolty” u pasa
to za dwa sezony
będzie tu A-Klasa”

 Nie dwa, a dziesięć sezonów 
zajęło reaktywowanej Pychowiance 
wywalczenie historycznego wyniku. 
Pierwszego w dziejach Pychowian-
ki awansu do A-klasy!!! Tymsamym 
wypełniły się słowa przytoczonej wy-
żej zwrotki, rymowanki mającej status 
nieoficjalnego hymnu Klubu. Wielka 
szkoda, że nie doczekał tego śp. Wła-
dysław Kaputa popularny „Szeryf”, któ-
ry był bardzo ważną dla Klubu posta-
cią... Po kolei. Przed dwoma tygodnia-
mi, wygrywając ważny i prestiżowy 
mecz ze Strażakiem Rączna 4:1, Py-
chowianka praktycznie zapewniła so-
bie awans. Nasz największy rywal ze-
spół Rybitw Kraków został sensacyj-
nie, po raz pierwszy w tej rundzie, po-
konany. Co ciekawe uległ Trzebolowi 
Wielkie Drogi, drużynie z którą dzisiaj 
gramy. Przewaga Pychowianki nad 
drugą drużyną, na trzy kolejki przed 
zakończeniem rozgrywek, wzrosła za-
tem do pięciu punktów. Przypomnijmy, 
że do A-klasy awansują pierwsze dwie 
drużyny. Aby zapewnić sobie awans, 
przy założeniu, że wszystkie zagra-
żające nam drużyny wygrają swoje 
mecze, Pychowiance wystarczył je-
den punkt w starciu z Czułówkiem… 
Nie musieliśmy jednak czekać na ten 
mecz gdyż dzień wcześniej zajmują-
cy trzecią lokatę w tabeli Sokół Rybna 
przegrał z Tyńcem 1:0 i w tym momen-
cie stało się jasne… Pychowianka jest 
już w A-klasie!!! Ta wiadomość nieco 

rozluźniła graczy Pychowianki. Pierw-
sza połowa  meczu z Czułówkiem nie 
należała do najlepszych. Za to doping 
po obu stronach stał na najwyższym 
poziomie. Druga połowa tego spotka-
nia dostarczyła wielu emocji i sporto-
wej walki, a drużyny ostatecznie po-
dzieliły się punktami.
 Z naszym dzisiejszym rywa-
lem Trzebolem Wielkie Drogi grali-
śmy do tej pory jedenaście razy (nie li-
cząc Pucharu Polski). Bilans na remis. 
Cztery wygrane Pychowianki, cztery 
zwycięstwa Trzebola i trzy remisy. Dzi-
siaj zamierzamy zmienić statystyki na 
naszą korzyść, tym bardziej, że zwy-
ciężając zapewnimy sobie, na kolejkę 
przed końcem rozgrywek,  MISTRZA 
KLASY B!!! Wszystkich Kibiców gorą-
co zapraszamy na ten mecz i prosimy 
o wspieranie nas głośnym dopingiem. 
Zaplanowaliśmy różne atrakcje. Całe 
sobotnie wydarzenie będzie filmowa-
ne przez profesjonalny zespół filmo-
wy, a z materiału powstanie reportaż 
o Klubie, jego Kibicach i największym 
sukcesie w jego historii. Bądźcie dzi-
siaj z nami! WSZYSCY NA PYCHO!!!
 W kwestii festynu z okazji 
10-lecia nie możemy podać jeszcze 
harmonogramu imprezy (ukaże się 
niebawem na stronie internetowej), 
ale możemy potwierdzić, że odbędzie 
się on 06.07.2013 r. na boisku Pycho-
wianki przy ul. Tynieckiej. Już dziś ser-
decznie zapraszamy.
 

Ł.G.
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Pychowianka Kraków - Strażak Rączna 4:1 (3:0)

Bramki:
1:0 G.Jeleń 11 min
2:0 M.Pałach 36 min
3:0 G.Jeleń 45 min
3:1 81 min
4:1 Ł.Balicki 85 min

Pychowianka: P.Wolnik, S.Sukta (75 
min D.Śmiertka), K.Kuzyk, W.Solak, 
T.Piórkowski, Ł.Balicki (89 min J.Pa-
łach), P.Król, M.Pałach, R.Tomasiak 
(58 min W.Ferdek), P.Mrozek (86 min 
J.Lorek), G.Jeleń.

Widzów:
60

 Po emocjonującym, stoją-
cym na bardzo dobrym poziomie me-
czu, Pychowianka pokonała Strażak 
Rączna 4:1. Wynik nie odzwierciedla 
do końca przebiegu spotkania. Rywa-
le wysoko postawili poprzeczkę, wal-
ka o każdy centymetr boiska trwała 

przez cały mecz. Pychowianka wzię-
ła rewanż za jesienną porażkę i po 
dwóch trafieniach Grzegorza Jele-
nia, oraz jednym Łukasza Balickiego 

i Marka Pałacha przybliżyła się do A-
klasy! Trafinie Marka Pałacha było go-
lem numer 100 w tegorocznych roz-
grywkach!
 Poniżej przedstawiamy orygi-
nalny tekst relacji na żywo jaką prowa-
dziliśmy z tego meczu.
 Witamy! Fatalna pogoda nie 
odstrasza nas od wizyty na ul. Winnic-
kiej. Od godziny 18.00 będziemy rela-
cjonować dla Was, mecz na szczycie. 
Drużyna Strażaka nadal aspiruje do 
awansu. Bądźcie z nami i pomagaj-
cie nam! Dziś można już dodawać na 
bieżąco komentarze! Witamy z Win-
nickiej, zawodnicy rozgrzewają się... 
za chwilę początek spotkania... Skład 
Pychowianki: Wolnik - Sukta, Kuzyk, 
Solak, T.Piórkowski - Balicki, M.Pa-
łach, Mrozek, Król, Tomasiak – Jeleń. 
Pychowianka osłabiona dziś brakiem 
pauzującego za kartki Kamila Piór-
kowskiego. Nasz najlepszy strzelec, 
wspomaga dziś kolegów z trybun... 

P a d a -
j ą c y 
d e s z c z 
nie znie-
c h ę c i ł 
P y c h o -
F a n ó w, 
k t ó r z y 
w dość 
s p o -
rej licz-
bie sta-
wili się 

na Winnickiej. Jesienią Strażak poko-
nał Pychowiankę 5:1. „Rewanżu nad-
szedł czas”... Kto nas dzisiaj czyta??? 
Dziś planowaliśmy przeprowadzić 



4

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

Pychowianka Kraków - Strażak Rączna 4:1 (3:0)

rękach bramkarza...
7’ Kuzyk wybija na aut..
8’ Róg dla Strażaka...
9’ Okres gry na naszej części boiska...
11’ Mrozek do Jelenia a ten pewnym 
strzałem pokonuje bramkarza !!!! 1:0 
!!!!
12’ Tomasiak walczy w środku boiska i 
przerywa akcję rywali..
13’ Ostry faul na „Tomim”....rywale 
swoje...
13’ Kuzyk świetnie w defensywie...
16’ Rywale uderzają z wolnego, piłka 
trafia w naszą poprzeczkę !!!!
17’ Mrozek waleczny jak zawsze...
20’ Mecz walki, kości trzeszczą, nikt 
nie odpuszcza...
20’ Strzela M.Pałach, bramkarz wybi-
ja na róg...
21’ Po rogu obrońcy wybijają piłkę z 
bramki, mamy aut...
21’ Faulowany Król...
24’ Faulowany Mrozek, to już powinna 

„Pychowiankowy Dzień Dziecka” jed-
nak przez wzgląd na złą pogodę, od-
będzie się on za 2 tygodnie... Na try-
bunach kontuzjowany Wiktor Olko. 
Życzymy szybkiego powrotu do zdro-
wia... Wszystkiego najlepszego dla 
Jurka Lorka z okazji 30 urodzin!!! Trój-
ka z przodu Jureczku, oby w meczu 
było podobnie... Na ławce rezerwo-
wych: Fabryczewski, Ferdek, Śmiert-
ka, J.Palach, Dubel, Lorek, Wojas... 
Aniu i Kasiu, pozdrawiamy, całujemy!!! 
Mecz rozpoczną goście...
„Od razu” krzyczy „Solo” zachęcając 
do walki...
Faulowany Tomasiak...
2’ Rywale jak w poprzednim meczu, 
ostra i nieprzepisowa gra...
2’ Uderza Solak...
3’ Akcja Strażaka, przerywa „Tomi”, 
wolny dla gości...
4’ Piłka w rękach Wolnika...
7’ Wrzutka w nasze pole karne, piłka w 
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Pychowianka Kraków - Strażak Rączna 4:1 (3:0)

być kartka...
24’ „Tomi” znakomicie w obronie...
27’ Ładna akcja Strażaka, Sukta piętą 
wybija na róg...
31’ Faul na Królu, „bohater” meczu w 
Rącznej z nr 11 dziś tez popisuje się 
wyjątkowym chamstwem...
31’ Kartka dla nr ‚11”
32’ Balicki faulowany na linii pola kar-
nego...
33’ Pozdrawiamy Białystok !!!!
33’ Z wolnego uderza Król
35’ M.Pałach wychodzący „sam na 
sam” faulowany, tylko żólta kartka i 
wolny
36’ Król trafia w mur, poprawka Marka 
Pałacha trafia do siatki !!!!
37’ Prowadzimy 2:0, to w takim meczu 
jeszcze mala zaliczka..
38’ Walka „wet za wet” teraz piłka w 
naszym polu karnym, 3 rogi z rzędu !!!
39’ Bramka numer 100 dla Pycho-
wianki autorstwa Marka Pałacha !
41’ Balicki wrzuca w pole karne, nikt 
nie dochodzi do piłki...
44’ Nad boiskiem prawdziwa ulewa...
45’ Znów faulowany „Maro”...
45’ Ostatnia akcja I połowy, Mrozek 
wypuszcza Jelenia i gol !!!!
45’ 3:0 do przerwy, po zaciętym, emo-
cjonującym meczu
46’ A w przerwie kibice przy akompa-
niamencie gitary odśpiewali „Pycho-
Song” !!!
46’ Madzi pozdrawiamy !!!!
46’ Wystartowali ! druga częśc meczu 
przed nami !
48’ Wolny pośredni dla Strażaka z 11 
metrów, groxnie
50’ Na szczeście piłka wychodzi w 
pole...

51’ Strażak zaczął od ataków, cięzkie 
minuty przed nami..
52’ Rywale starają się wymuszać rzu-
ty wolne..
55’ Ferdek gotowy do gry..
56’ Takiej walki o każdy centymetr bo-
iska nie oglądaliśmy dawno. Strażak 
prezentuje dobrą piłkę, szkoda tylko, 
że popartą mnóstwem fauli...
58’ Ferdek za Tomasiaka...
59’ „Jelon” znakomicie zagrywa do 
M.Pałacha, ten strzela minimalnie nad 
poprzeczką
62’ Korner dla Pychowianki...
62’ Mrozek uderza z 30 metrów, nie-
celnie...
63’ Leży Mrozek, rywale wybijają piłkę 
na aut, brawo !
65’ Jeleń wychodzi w boj, bramkarz ra-
tuje sytuacje wybiegiem na 25 metr,..
65’ Dobra akcja Sukty...
65’ „Jazda, jazda, jazda...Pychowian-
ka” slychać na trybunach...
66’ Kuzyk przerywa akcję rywali, za 
chwilę kontra i mamy róg...
68’ Ładna akcja Ferdek-Król-M.Pa-
łach...
68’ Uderzenie rywali nad poprzecz-
ką...
69’ to minuta Sebiego i Barbarelli !!
71’ Faul na Wolniku, wcześniej to ry-
wale domagali się karnego..
75’ Śmiertka za Suktę...
75’ Róg dla Strażaka...
76’ Znów faul na Mrozku...
78’ Rozgrzewa się Jakub Pałach...
78’ Mrozek na aut... chyba dzis najlep-
szy na boisku..
79’ Kto jeszcze przy monitorze ???
80’ Ulewa nad boiskiem...jeszcze ok 
10 minut, wytrzymamy..szacunek dla 
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Pychowianka Kraków - Strażak Rączna 4:1 (3:0)

Kibiców !!
81’ Ferdek wybija piłkę spod nóg ry-
wala...
81’ 3:1 Rywale z bliska trafiają do siat-
ki...będą jeszcze emocje...
83’ Róg dla Strażaka...
84’ Dobra nasza...mamy aut...
85’ Mamy zmiane wyniku, będą emo-
cje..
85’ Jeleń wrzuca do Balickiego, ten 
przebiega 15 metrów i lobem trafia do 
siatki...

85’ 4:1
86’ Lorek za Mrozka
86’ A trybuny aktywne :)
89’ J.Pałach za Balickiego...
90’ Fauluje „Kubala”
91’KONIEC !!!!!! Warto było moknąć...
jakaż radość po meczu, zabawa z Ki-
bicami, tańce i śpiewy...bo MY JE-
STEŚMY PYCHO, BO PYCHO TO 
COŚ WIĘCEJ NIŻ KLUB !!!!!!!!!

A.S.

Wywiad z Patrykiem Królem

Witaj Patryk, jak czuje się zawodnik 
A-klasowej Pychowianki?
Jeszcze nie wiem, ponieważ Serie B 
nadal trwa. Na to pytanie 
odpowiem z początkiem 
przyszłego sezonu.
Przychodząc do „Py-
cho” wierzyłeś w 
awans?
Zdecydowanie tak, choć 
do zespołu dołączyłem 
nie ze względu na duże 
szanse awansu, lecz na 
charakterystykę druży-
ny. 
Nie była to chyba łatwa 
runda, pomimo świet-
nych wyników, czasa-
mi punkty trzeba było 
„wyszarpać” rywa-
lom...
Dosłownie ,,wyszarpać”. 
W niektórych meczach walczyliśmy 

i pracowaliśmy na całej szerokości i 
długości boiska do upadłego, co da-
wało efekt, że z większości takich po-

jedynków wy-
chodziliśmy z 
korzystnym dla 
nas rezultatem. 
Jesteśmy ze-
społem, który 
zawsze walczy 
i będzie walczył 
do końca. 
Który mecz 
uważasz za 
najlepszy w 
w y k o n a n i u 
„Pycho”?
Ciężko oceniać 
mi mecze z per-
spektywy za-
wodnika. Od ta-

kich wyborów mamy cały sztab szko-
leniowy. Uważam, że po okresie przy-
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Wywiad z Patrykiem Królem

gotowawczym każdy nasz następny 
mecz będzie miał miano najlepszego. 
Po porażce z Rybitwami wiara w 
końcowy sukces nie zmalała?
Porażki takie nie mają prawa demoty-
wować zawodnika, a wręcz przeciw-
nie, od tego czasu gramy lepiej. Cza-
sem takie mecze są potrzebne, by 
zejść na ziemie, ciężko pracować na 
treningach, a do pojedynków podcho-
dzić z większą koncentracją i zaanga-
żowaniem.
Wniosłeś dużo pozytywów do gry, 
chodź zaczynałeś od ławki. Nie za-
stanawiałeś się wtedy nad sensow-
nością pojawienia się w tej druży-
nie?
Trener Malec miał pomysł związany z 
moimi umiejętnościami i grą, lecz mu-
siałem  wkomponować się w zespół, 
zgrać z chłopakami i wywalczyć miej-
sce w składzie poprzez prace na tre-
ningach. Standardowa procedura. 
Dziękuje Trenerowi Malcowi za wiarę 
we mnie i pomoc psychologiczną po 
ciężkich dla mnie wydarzeniach.
Gole, asysty... śmiało możesz po-
wiedzieć, że dołożyłeś swoją ce-
giełkę do awansu...
Raczej mały kamyczek, ale miło sły-
szeć takie słowa. W następnym sezo-
nie na pewno zapracuje już tym razem 
na cegiełkę. 
Jak trafiłeś do Pychowianki?
Za sprawą rodziny Piórkowskich, 
przede wszystkim Kamila, Tomka oraz 
ich ojca „Jerrego”. Mieli oni najwięk-
szy wpływ na to, iż mogę grać w Py-
cho. Z Kamilem znamy się ze wspól-
nych występów w DTS Tramwaj Kra-
ków, a także jesteśmy przyjaciółmi 

poza boiskiem. Serdecznie im dzięku-
ję za stworzenie szansy wspólnej gry 
dla Pychowianki.
Twoja ocena naszego Klubu. Rzad-
ko zdarza się, by zawodnik z takimi 
„papierami” na grę, chciał dopła-
cać do gry w B-klasie...
„Papierami”??? Chęć gry w Pycho-
wiance wynika z tego, iż atmosfera w 
drużynie i wokół niej jest niesamowi-
cie pozytywna, poza tym jest wyczu-
walny profesjonalizm.
Jesteś chyba najbardziej utytu-
łowanym zawodnikiem „Pycho”. 
Przybliż swą karierę Kibicom...
Oj to już przesadzone stwierdzenie. 
Cieszę się, że w swoim życiu miałem 
możliwość gry dla wielu drużyn i pra-
cy z doświadczonymi i znanymi trene-
rami. 
Gra w takich Klubach dała Ci moż-
liwość gry i trenowania ze znanymi 
piłkarzami. Z kim miałeś przyjem-
ność grać?
M.in. z Rafałem Grzelakiem, Łuka-
szem Madejem, Pawłem Abbotem, 
Piotrkiem Klepczarkiem, Jackiem Be-
rensztajnem, Pawłem Golańskim i 
Przemkiem Kaźmierczakiem, z któ-
rym reprezentowaliśmy UKS SMS 
Łódź, a także z Dawidem Nowakiem, 
z którym dodatkowo dzieliłem pokój w 
łodzkim SMS-ie.
U jakich znanych szkoleniowców 
miałeś okazję trenować i jak ich za-
pamiętałeś?
W SMS-ie na początku pracowałem 
z Trenerem Zbigniewem Robakiewi-
czem i powiem szczerze, że praca z 
nim wymagała ogromnego wysiłku, 
ale dawała super efekty. Następnie 
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pod skrzydło objął nas Trener Ryszard 
Polak, który z ŁKS-em w 1998 r. zdo-
był tytuł mistrza Polski i to tego trene-
ra wspominam najsympatyczniej. Nie-
samowity taktyk oraz psycholog, któ-
ry pomógł mi powrócić do piłki po dłu-
gim pobycie w szpitalu. To on chciał 
na stałe zakontraktować mnie w ŁKS
-ie. Największą pracę jednak nad mo-
imi umiejętnościami i charakterem wy-
konał trener od przygotowania fizycz-
nego, były mistrz Polski i rekordzista 
w biegach długodystansowych z prze-
szkodami pan Kaziu Maranda. W UKS 
SMS Łódź, którego barwy reprezento-
wałem podczas Mistrzostw Polski, był 
charyzmatyczny i nieco szalony Tre-
ner Zdzisław Sławuta. Szalony i nie-
zwykle skuteczny. Miałem także moż-
liwość chwilę trenować w GKS-ie Beł-
chatów pod okiem Trenerów Piotra 
Szarpaka oraz Jacka Zielińskiego.
Zawodnicy ekstraklasy, to zmanie-
rowane gwiazdki, czy też „równe 
chłopaki”?
To zależy od charakteru człowieka. 
Mój ojciec, jako trener powtarzał mi 
zawsze: „Jaki jesteś na boisku, taki je-
steś w życiu.” 
Nie każdy wie, że pochodzisz z ro-
dziny związanej z piłką nożną?
Wyszło tak genetycznie. Mój ojciec był 
znakomitym trenerem młodzieży beł-
chatowskiego GKS-u. Wychował wie-
lu Reprezentantów Polski Juniorów i 
nie tylko. Był i jest dla wielu niedości-
gnionym wzorem profesjonalizmu pe-
dagogicznego i trenerskiego. W przy-
szłości chciałbym kontynuować jego 
pracę.
Wracając do Pychowianki, chyba 

szybko wkomponowałeś się w dru-
żynę i znalazłeś wspólny język z ko-
legami?
Jest tu mieszanka charakterów i języ-
ków. Np. z Rafałem Tomasiakiem po-
rozumiewam się po włosku, bo to chy-
ba Włoch? Prawda???  Mam nadzie-
ję, że się nie obrazi.
Na boisku jesteś jak wulkan... po-
trafisz wybuchnąć?
No cóż, taki jestem.
W życiu prywatnym, jesteś jednak 
spokojnym człowiekiem?
Chyba tego nie potwierdzą moi bliscy, 
ale pracuję nad tym i chyba przyno-
si to efekty, jeżeli mnie tak odbieracie. 
„Pycho-Fanki” uważają Cię za naj-
większego dżentelmena w druży-
nie...
Dziękuję bardzo. To największe wy-
różnienie jakie można usłyszeć od 
Kobiet. Od najmłodszych lat rodzice, 
babcia i siostra uczyli mnie szacunku 
do „płci pięknej” za co bardzo im dzię-
kuję.
A`propos Kibiców. Chyba napraw-
dę mamy się czym pochwalić?
Ooo… i to jest naprawdę czym! Takiej 
atmosfery i kibiców powinny zazdro-
ścić nam zespoły Ekstraklasy. Piękne 
panie, szalony doping, bojowi kibice… 
czego chcieć więcej? 
Kibice i co jeszcze może przycią-
gnąć zawodnika, do nie mającej 
swego boiska, grającej w B-klasie 
drużyny?
Może będę się powtarzał, ale pozy-
tywna atmosfera i dobroć ludzi wspie-
rających i kibicujących Pychowian-
ce oraz dynamicznie rozwijający się 
team może przyciągnąć przyszłych 
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zawodników. 
Swoje najbliższe plany wiążesz z 
Pychowianką, czy zamierzasz szu-
kać lepszej ekipy?
 „Lepszej ekipy”? Żartujesz?  My je-
steśmy the best, a będziemy jeszcze 
lepsi!
Kto w Pychowiance posiada naj-
większe umiejętności, kogo z „Py-
cho” powołałbyś do reprezentacji 
Polski ? ;)
No więc tak: Faber, Paweł W., „Tajka”, 
Dubel, T. Piórkowski, K. Piórkowski… 
i pozostali. 
Czym na co dzień zajmuje się Pa-
tryk Król?
Pracuję w zakładzie farmaceutycz-
nym. Zajmuje się produkcją „leków 
płynnych powszechnego użytku” oraz 
syropów i nalewek leczniczych.
Kariera każdego piłkarza kiedyś się 
kończy. Może później zajmiesz się 
trenerką?
Oczywiście. Nie wiele osób wie, że 
posiadam II Klasę Trenerską i już pra-
cowałem w zawodzie trenera młodzie-
ży. Jest to mój następny etap sporto-
wy w życiu, który na pewno  wypełnię.
Chodziły słuchy, że Zbigniew Bo-
niek, po porażce z Mołdawią wy-
dzwaniał do trenera Malca. Myślisz, 
że Pychowianka powinna zatrzy-
mać swojego szkoleniowca?
Trenera Malec jest profesjonalistą i 
wie na pewno, że drużyny z którą wy-
walczyło się awans nie opuszcza się. 
Tworzy coś z czego jesteśmy dumni. 
Ukłon w jego stronę i szacunek. Bo-
niek musi szukać innego szkoleniow-
ca .
„Pycho-Fani” czy „Galera”?

Ze względu na przeszłość odpowiem 
dyplomatycznie: „Galera” i „Pycho-Fa-
ni” nie mają sobie równych.
Bodzio W. czy Paweł Wolnik?
Niestety ale Pawlo musi się jeszcze 
doszkalać, co nie oznacza, że kiedyś 
nie będę mógł powiedzieć, że jest lep-
szy od ikony ŁKS-u.
A może sparing ŁKS - Pychowian-
ka?
Wolę nie… znajomi z regionu łódzkie-
go nie wybaczyliby mi gry przeciwko 
ŁKS-owi.
Przed nami dziesięciolecie. Szykuje 
się fajna impreza. Zamierzasz wziąć 
w niej udział?
Na pewno, nie mógłbym odpuścić ta-
kiej okazji.
Na koniec coś od siebie dla Kibi-
ców?
Jesteście niesamowici i bardzo ser-
decznie dziękuję Wam za wsparcie 
oraz pozytywne przyjęcie mnie do 
Waszej Pycho-Rodziny. Kibic, któ-
ry po przegranym meczu podchodzi, 
mówi miłe słowo, przybija „piątkę” i 
gratuluje walki, to KIBIC – WYJĄTEK i 
Wy właśnie takimi kibicami jesteście!!!
 
 Na koniec chciałbym pozdro-
wić moją mamę Małgosię, siostrę Agę, 
ciocię Wandzie ze Szczecinka i Beł-
chatowa, Rodzinę Mazurów oraz moją 
ukochaną Ewunię.

 Dziękujemy za wywiad i cze-
kamy na dwa ostatnie mecze, a potem 
szampańską zabawę!

Rozmawiał: A.S.
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Błękitni Czułówek - Pychowianka Kraków 3:3 (2:2)

Bramki:
0:1 K.Piórkowski 7 min
1:1 22 min
1:2 K.Piórkowski 30 min
2:2 44 min
3:2 52 min
3:3 Ł.Balicki 90 min

Żółte kartki:
W.Solak 62 min
P.Król 62 min
K.Piórkowski 75 min
T.Piórkowski 75 min

Pychowianka: P.Wolnik, S.Sukta
(46 min D.Śmiertka), K.Kuzyk, W.So-
lak, T.Piórkowski, Ł.Balicki, P.Mrozek,
P.Król, W.Ferdek (67 min Ł.Górecki), 
K.Piórkowski, G.Jeleń.

Widzów:
80
 W niedzielne popołudnie 
zmierzyły się dwie różne ekipy. A-
klasowa już Pychowianka oraz wal-
cząca o prestiż drużyna gospodarzy 
- Błękitni Czułówek. Rywale, to wy-
jątkowo niewygodna dla Pychowian-
ki drużyna. W poprzedzających nie-
dzielne spotkanie meczach zwycię-
żali tylko Błękitni. Zapowiadająca wal-
ką do końca sezonu Pychowianka za-
mierzała odwrócić tą niekorzystną 
tendencje. Choć pierwsze minuty na-
leżały do przeciwników, to w 7 minu-
cie po rajdzie i wrzutce Łukasza Ba-
lickiego ładnym strzałem popisał się 
Kamil Piórkowski i Pychowianka ob-
jęła prowadzenie. Gospodarze niesie-
ni fantastycznym dopingiem miejsco-
wych Kibiców zyskali sporą przewagę 

i raz po raz groźnie było pod 
bramką Wolnika. W 16 minu-
cie, po rzucie wolnym, nasz 
bramkarz zdołał jeszcze wy-
piąstkować piłkę, lecz 22 mi-
nuta przyniosła gospodarzom 
wyrównanie. Po ospałej inter-
wencji naszych obrońców, ry-
wale cieszyli się z wyrównują-
cej bramki.
 Małe i nierówne bo-
isko nie służyło przyjezdnym. 
Akcje przenosiły się z jednej 
bramki pod drugą. Po jednej 

z nich, Patryk Król zagrał do Kamila 
Piórkowskiego, a ten wyprowadził Py-
chowiankę na prowadzenie. To po-
działało piorunująco na miejscowych i 
atakowali z wielkim impetem. Ożywi-
li się także Kibice z Pychowic i obok 
pojedynku na boisku, drugi toczył się 
na trybunach. Na szczęście był to tyl-
ko „pojedynek na głosy”. Końcówka 
tej połowy dała Błękitnym wyrówna-
nie. Znów niepewność pychowickiej 
defensywy zemściła się. To nie ko-
niec... w 52 minucie kolejna akcja ry-
wali i piłka w naszej siatce! Do końca 
spotkania trwała nieustępliwa walka. 
Choć piłkarze często padali na mura-
wę, nie było w tym jakiejś złośliwości. 
Gdy wszyscy myśleli,  że tradycji sta-
nie się za dość zza pola karnego ude-
rzył Balicki i mecz zakończył się re-
misem. Chwała miejscowym zawod-
nikom za nieustępliwą walkę, chwa-
ła Kibicom za niespotykany doping 
dla obu drużyn, chwała dobrze prowa-
dzącym zawody arbitrom, chwała A-
klasowcom!!!

A.S.
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Kamil Piórkowski : 37
Grzegorz Jeleń : 28
Łukasz Balicki : 12
Wojciech Solak : 8
Marek Pałach : 7
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 24 53 17 2 5 105 - 38
2 KS Rybitwy Kraków 24 50 15 5 4 69 - 42
3 Strażak Rączna 24 45 14 3 7 65 - 39
4 Sokół Rybna  24 44 14 2 8 58 - 49
5 Grzegórzecki Kraków 23 40 11 7 5 47 - 39
6 Rzozovia Rzozów 22 32 9 5 8 60 - 54
7 Trzebol Wielkie Drogi 24 31 9 4 11 45 - 57
8 Błękitni Czułówek 24 30 8 6 10 61 - 58
9 KS Tyniec  24 28 8 4 12 34 - 58
10 Piast II Wołowice 24 27 8 3 13 42 - 65
11 Strzelcy Kraków 24 25 7 4 13 53 - 65
12 Sparta   24 23 6 5 13 52 - 73
13 Powiśle Ochodza 24 22 6 4 14 55 - 80
14 Polonia Kraków 23 20 6 2 15 29 - 58

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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8 - OSOBOWE

Kraków – Kraj – Zagranica

Ceny umowne

Jerzy Piórkowski

tel. 502 370 419


