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Dwa dużej wagi mecze 
Jeden wielki zawód...

Ekluzywny wywiad z bramkarzem  

Jagiellonii Białystok 

Grzegorzem Sandomierskim



Coś (ktoś) tu nie gra...

2

TABELA
 
 Nazwa           Mecze  Punkty Z. R. P.      Bramki
1 KS Tyniec   5 13 4 1 0          22-9
2 Victoria Kobierzyn  5 13 4 1 0          15-7
3	 Iskra	Krzęcin		 	 5	 13	 4	 1	 0	 	9-3
4 Borkowianka     5 10 3 1 1          15-8
5 Gajowianka Gaj  5             8 2 2 1          15-17
6	 Płomień	Kostrze		 5	 		7	 2	 1	 2										11-9
7 Rzozovia Rzozów  5   7 2 1 2          13-13
8 Trzebol Wielkie Drogi  5   4 0 4 1          11-13
9 Zryw Facimiech  5   4 1 1 3  8-11
10 Pychowianka Kraków  5   3 1 0 4  7-15
11	 Piast	II	Wołowice		 5	 		1	 0	 1	 4	 	4-11
12 TKKF Kliny Kraków  5   0 0 0 5  9-23

Odpowiadam z niewielkim umiarem,

ostra krytyka nie jest moim zamiarem.

Mimo ewentualnej niechcianej porażki,

nadal trwać będą piłkarskie igraszki.

Karawana zasłużonych pójdzie dalej,

nie zmyją jej porażki największe fale.

Żadnych klapsów więc nie  
przewiduję,

związek na sukces łakomych  
preferuje.

Tylko pytanie takie się wręcz nasuwa,

kto i dlaczego na ten sukces zasuwa?.

Czyj sukces, zespołu czy indywidualny...

Teraz trzeba tylko mocno trzymać kciuki,

po turnieju można za „łeb wytarmosić”.

W przenośni oczywiście to tarmoszenie,

takie jest prawo kibica wiernego.

Za zespołem idzie nawet na pokuszenie,

lecz wymagający jest dla niego.

przyt. red.
/Belfer Emeryt/
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Pychowianka - Borkowianka 1:5 (1:1)

NOKAUT
1:0 Szczypczyk 21 min
1:1 44 min
1:2 55 min
1:3 63 min
1:4 70 min ( karny )
1:5 82 min

Pychowianka: Wojnar - Góral, Fitt, 
Borkowski, Dubel - Kowalik ( 52 min 
T.Piórkowski ), M.Pałach, Szczypczyk 
( 85 min Kasprzycki ), Patnaik - Sukta 
( 88 min J.Pałach ), Zegarmistrz ( 75 
min K.Marek )

Sędziowali:Marek Aleksa oraz Tomasz 
Guzik i Paweł Sikora
Żólte kartki : Wojciech Borkowski
Widzów ok. 80

Fatalnie spisała się ekipa Pycho-
wianki w meczu z Borkowianką. Za-
częło się obiecująco po golu Michała 
Szczypczyka...Później trafiali już tylko 
goście.
Borkowianka była faworytem tego me-
czu, lecz pierwsze minuty dawały na-
dzieję na korzystny wynik.
Wprawdzie w 3 i 6 minucie to goście 
uderzali na bramkę Wojnara, ale nasz 
bramkarz spisywał się bez zarzutu.
W 7 minucie uderzał za to Michał 
Szczypczyk, chwilę później dobrą ak-
cję lewą stroną zainicjował Kamil 
Dubel.
W	 21	 minucie	 bardzo	 ładnie	 ude-
rzył	z	wolnego	Piotr	Fitt,	zaś	odbi-
tą	 przez	 bramkarza	 piłkę	 w	 siatce	
umieścił	Michał	Szczypczyk.

Po tym golu Borkowianka nieco przy-
cisnęła, lecz gra toczyła się głównie w 
środku boiska.
W 40 minucie z dystansu uderzał Ma-
rek Pałach. Gdy	 wydawało	 się,	 iż	
pierwsza	 część	 gry	 zakończy	 się	
zasłużonym	prowadzeniem	
Pychowianki,	 na	 strzał	 z	 około	 16	
metrów	 zdecydował	 się	 zawodnik	
gości.	 Piłka	 po	 długim	 rogu	 wylą-
dowała	w	siatce.
Gospodarze już w 47 minucie mogli 
podwyższyć. Bardzo ładnie z dystan-
su uderzył Michał Szczypczyk. lecz 
piłka poszybowała minimalnie nad po-
przeczką.
Rywale próbowali trafić w 49 minucie, 
zaś w 53 min strzelał na bramkę gości 
Dubel. Chwilę później swych sił pró-
bowali Sławomir Sukta i „Koks”.
Rywale natarli w 55 minucie sku-
tecznie...	 po	 rogu	 i	 strzale	 głową	
Wojnar	 zmuszony	 był	 do	 kapitula-
cji.
Po chwili znów było groźnie pod naszą 
bramką...W rewanżu Patnaik wrzucił w 
pole karne, a strzelał Marek Pałach.
Kibice „biało-niebieskich” mieli nadzie-
ję na wyrównanie. Tymczasem w 63 
minucie	 lekko	uderzona	piłka	sko-
złowała	w	polu	bramkowym	zupeł-
nie	myląc	Wojnara.	1:3....
Ten gol załamał nieco podopiecznych 
Piotra Jarosza...
Wprawdzie Jacek Zegarmistrz groźnie 
główkował, lecz za chwilę było juz „po 
meczu” W	polu	 karnym	padł	 jeden	
z	zawodników	Borkowianki,	arbiter	
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PRALNIA I MAGIEL
J.L. OCHOJNA

*PRANIE   *PRASOWANIE
        TANIO, SZYBKO, SOLIDNIE

PYCHOWICE,	UL.JEMIOŁOWA	5	Telefon	:	267-25-63
Dla Was pierzemy bardzo tanio......dla „Pychowianki” za darmo !!!!

wskazał	 na	 „wapno”	 i	 zrobiło	 się	
1:4
Chwilę później goście nie wykorzystali 
100% sytuacji. Wynik meczu goście 
ustalili w 82 minucie. Po koronko-
wej	akcji	po	raz	piąty	w	tym	meczu	
„Jaro”	był	bezradny.
Mecz z Borkowianką obnażył wszyst-
kie słabości Pychowianki. Po pierw-
szej niezłej połowie, w drugiej części 
z naszych graczy „uszło powietrze....” 
Trzeci gol po rykoszecie załamał na-
szych zawodników. W tym przegra-
nym meczu najlepiej wypadli Michał 
Szczypczyk, Kamil Dubel. Momenty 
dobrej gry mieli Piotr Fitt i Wojciech 
Borkowski - ale tylko w pierwszej po-
łowie.
Gramy dalej....   
Teraz czas na Zryw Facimiech, z 
którym to Pychowianka ma sportowe 
porachunki.

Oskar Patnaik: 
„Szczerze to nie wiem co po takim  
meczu powiedzieć....załamania nie ma 
przed nami strasznie ważny mecz”
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Zryw Facimiech - Pychowianka 4:2 ( 2:0 )

Z deszczu pod rynnę
1:0 14 min
2:0 36 min
3:0 54 min
3:1 67 min
3:2 76 min
4:2 93 min

Pychowianka:
Rudnik - Góral, Borkowski, Fitt, 
Patnaik - Ł.Górecki ( 70 min 
Kasprzycki ), Zegarmistrz, M.Pałach 
( 22 min T.Piórkowski ), Dubel - Sukta, 
Wojas

Czerwona kartka:Piotr Fitt (konse-
kwencja dwóch żółtych)
Na wstępie chciałem wszystkich 
ostrzec, że to moja pierwsza recenzja, 
a czy ostatnia, to zależy w pierwszej 
kolejności od Prezesa (czyt. redaktora 
recenzji) no i od Waszych sugestii ;-)

14.09.2008r.
W dniu dzisiejszym gramy z drużyną 
Zrywu Facimiech. Niestety karty im 
się zgadzały mimo małych zawirowań,  
i sędzia mógł rozpocząć zawody (a 
była nadzieja ze mecz wygramy wal-
kowerem i spokojnie pójdziemy ogląd-
nąć Wisłę)
Mecz zaczął się punktualnie o… 
16.10 

1 min-Już na początku spotkania Mar-
cin Wojas próbował zaskoczyć bram-
karza Zrywu, ale uderzenie było za 
słabe.

2 min-Rzut wolny (niesłuszny) dla  

Pycho, ale nie zmienia to faktu, że za 
dyskusje z arbitrem żółtą kartkę otrzy-
muje zawodnik Zrywu z nr. 17. Nieste-
ty żadnej korzyści prócz tej kartki nie 
ma dla naszej drużyny.

3 min- Rzut różny dla Zrywu, ale po-
dobnie jak nasza akcja z 1 min kończy 
się w rękach bramkarza, tylko że na-
szego ;-)

5 min- Niebezpiecznie wyglądająca 
sytuacja - Dubel uderza głową o mu-
rawę i leży na niej przez chwilę. Na 
szczęście nic mu się nie dzieje, ale 
przez kilka minut nóżki mu się pląta-
ły...

8 min- Mocne, soczyste uderzenie za-
wodnika gospodarzy z nr 5, na nasze 
szczęście niecelne

10 min-Super wrzutka Marka Pałacha, 
jednak Zegar nie daje rady zrobić z 
niej pożytku

11 min-Powtórka sytuacji z 8 minuty-
(niemal kopia)

14	 min-Strzał	 życia	 piłkarza	 z	 nu-
merem z nr 5 z ostrego kata i 1:0. 
Jesteśmy	w	plecy

15 min-Wolny dla Zrywu za przekleń-
stwa ( a trener zwracał na to uwa-
gę!!!)

16 min-Zwarcie na trybunach, ale sy-
tuacja zakończyła się tak szybko jak 
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TAXI
6-CIO OSOBOWE

Kraków – Kraj – Zagranica

Ceny umowne

Jerzy Piórkowski

tel. 502 370 419

się zaczęła

17 min-Zegar po fantastycznej akcji 
Dubla trafia w spojenie

20 min-Faul Pietii na rywalu i żółta 
kartka w konsekwencji

22 min-Zmiana-Marek Pałach doznał 
kontuzji i zmienia go Tomek 
Piórkowski

23 min-Niepewna interwencja nasze-
go golkipera, ale Kamil naprawia swój 
błąd po strzale piłkarza Zrywu z około 
20m.

26 min-Uderzenie Zegara, obrońcy 
Zrywu wybijają piłkę

27 min-Zegar w poprzeczkę (echchch 
jakby był troszkę niższy to było by 2:1 
a tak to mamy pecha)

31 min-Zawodnik gospodarzy nr 18 
strzela bardzo mocno, na szczęście o 
1 metr piłka mija bramkę

33 min-Uderzenie z ostrego kąta,  
Kamil na posterunku. Szybko poda-

je do Kaszy, który popisuje się kros-
sem do Zegara, ten przedłuża do  
Piórkowskiego iiiiii…..szybszy bram-
karz Zrywu (piękna akcja ale łup bram-
kowy żaden)

36 min- Znów zawodnik nr 5 i 2:0 
dla Zrywu

37 min-strzał/podanie Piórkowskiego

44 min- Po 7 minutowej walce w środ-
ku pola Wojas zmęczony nie może już 
oddać atomowego uderzenia i podaje 
piłkę bramkarzowi Zrywu.

45 min-Koniec pierwszej połowy

46 min- „Koks” mimo kontuzji jakiej do-
znał na wtorkowym treningu nie może 
się odzwyczaić od roli playmakera i 
rozdaje … orzeszki na trybunach
A tak na poważnie to kolejne nieszczę-
ście Pycho i Zegara który znów trafia 
w słupek :-/

47 min-Strzał Marcina Wojasa, ale do-
brze dysponowany bramkarz Zrywu 
nie daje się zaskoczyć

49 min- Pycho dobrze zaczęło ta po-
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łowę, bo po kolejnej składnej akcji, a 
w zasadzie rzucie wolnym Pietia ze 
szczupaka minimalnie mija się z piłką

51 min- Znów strzela Wojas, ale bram-
karz broni wydawało by się strzał nie 
do obrony

54	 min-	 Po	 błędzie	 Blondiego	 sę-
dzia nie odgwizduje spalonego i 
mamy	już	3:0	dla	Zrywu

58 min-Bardzo nieładne zachowanie 
rywala nr 5, który kopie bez piłki na-
szego zawodnika (chyba „Borówę”) 
w efekcie czego wylatuje z hukiem z 
boiska i również za dyskusje żółtko 
dostaje gracz z nr 14. Jest szansa na 
korzystny wynik. Zryw gra w osłabie-
niu!!!

64 min- Na trybunach zimno, a Pycho 
nie za bardzo kwapi się do odrabiania 
strat

67	min	-	BRAWO	DUBEL!!!!!!!!!!!!!!!
Po	świetnej	akcji	lewą	stroną	mamy	
bramkę	honorową	3:1

72 min- Blondi po powrocie po kon-
tuzji nie może odszukać czucia piłki 
i Piotrek Jarosz decyduje się zmienić 
go-na placu gry pojawia się Kaziu

76 min-Po kolejnej akcji Sir Dubiela 
mamy	karnego,	wykonawca	jest	
Zegar iiiiiii……gooooool po spoje-
niu	,poprzeczce	i	słupku	nasz	wie-
żowiec	w	końcu	trafia	do	siatki	3:2

79 min- Za próbę wymuszenia karne-
go zawodnik Zrywu z nr 3 otrzymuje 
żółtko

81 min- Nasi dostali wiatru w żagle i 
próbowali doprowadzić do remisu, 
jednak Zryw, mimo że w 10 to również 
byli groźni efektem czego był rzut wol-
ny z ok. 21m - na szczęście trafili w 
mur

82 min-Emocje na trybunach sięgają 
zenitu, bo rzut wolny wykonuje nasz 
kapitan Wojas i niestety zapatrzył się 
na Zegara i trafia w poprzeczkę

83 min-Za dyskusje z sędzią już wcze-
śniej kontrowersyjnie wypowiadający i 
zachowujący się Pietia dostaje druga 
żółta kartkę w efekcie czerwona i osła-
bia Pycho w samej końcówce. Czy uda 
się wyrównać przy wyrównaniu sił???

87 min-Bramkarz Zrywu chyba wczo-
raj nie imprezował bo dwoi się i troi 
broniąc kolejno strzały Zegara z 10m i 
później Sławka Sukty z 20 m który pró-
buje technicznego uderzenia lobem

90 min-Jedna z ostatnich szans na 
wyrównanie Marcin W. minimalnie 
niecelnie 
ehhh zaczarowana bramka

93	min-Pycho	zupełnie	się	odkrywa	
i	traci	bramkę	-	cóż,	nie	ma	różnicy	
czy	się	przegrywa	4:2,	czy	3:2 

KONIEC MECZU!!!!

Nie opisywałem wcześniej poczynań 
sędziego, ale sędziowanie było na 
poziomie niższym niż kostki, ogólnie 
źle sędziował i nam i Zrywowi z cze-
go bilans na zero, ale takie sytuacje 
nawet w B-klasie są niedopuszczalne. 
Nie potrzebnie zaognia się sytuacje 



na boisku jak i na trybunach.
Kibicowanie w Facimiechu na po-
dobnym poziomie jak i sędziowanie 
chamstwo, chamstwo i jeszcze raz 
chamstwo. Mam nadzieję, że podczas 
rewanżu pokażemy im jak się dopin-
guje swoją drużynę !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Porażka nieszczęśliwa trochę, ale za-
służona. Czegoś nam brakuje w tym 
sezonie, tylko czego?
Mam nadzieję, że to była ostatnia 
porażka w tej rundzie, bo niedopusz-
czam do siebie nawet myśli ze nasza 
przygoda z B-klasa zakończy się jak 
ostatnio wiec…DO BOJU PYCHO
Wylizać rany i w następny weekend 
walczymy o 3 punkty.

Pozdrawiam DZIKSON

Dziś w ekstraklasie krakowska 
Wisła walczy o ligowe punkty w  
Białymstoku...co to ma wspólnego z 
Pychowianką?
 
Grzegorz Sandomierski ur. 5 września 
1989 roku w Białymstoku. 10-krotny 
reprezentant Polski w kadrze U- 19, 5 
wystepów  w ekstraklasie. Bramkarz 
Jagiellonii Białystok.
Biało - czerwonych barw bronił 
m.in. w meczach z Litwą, Izraelem,  
Japonią, Egiptem, Niemcami, San 
Marino....
Wielki talent, jedna z nadziei polskiej 
piłki...
Co wiąże go z Pychowianką ? Nara-
zie to, iż podobnie jak wielu graczy 
„Pycho” jest człowiekiem o wielkim 
sercu....Poznaliśmy go, gdy przyłączył 
się do nasze akcji pomocy choremu 
na białaczkę 4-letniemu Mateuszkowi, 
ofiarując na aukcję swą bramkarską 
koszulkę ( więcej o naszej akcji na 
pychowianka.com - forum kibiców )
W Krakowie Grzegorza gościliśmy 
przy okazji meczu Wisła - Barcelona. 
Od tamtego czasu szalik Pychowianki 
wisi w pokoju Gzegorza na honoro-
wym miejscu.
O swej karierze czy jak kto woli przy-
godzie z piłką Grzesiek opowiedział 
nam bardzo chętnie...
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WYWIAD NUMERU
W tym tygodniu naszym go-
ściem specjalnym jest Grze-
gorz Sandomierski

Rozmowę przeprowadził i opracował 
prezes klubu Andrzej Siarkowski
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Andrzej Siarkowski: 19 lat to jak na 
bramkarza	 grającego	 w	 ekstrakla-
sie chyba niezbyt wiele ?????

Grzegorz Sandomierski: To prawda, 
ale myślę że im wcześniej zaczyna sie 
kontakt z dorosłą piłką tym lepiej. Ta-
kie doświadczenia procentują na przy-
szłość, to pewne. 

Jak	 zaczęła	 się	 Twoja	 przygoda	 z	
futbolem	?

Mam to szczęście że u mnie na osie-
dlu od małego wszyscy uganiali sie 
za piłką, a że mieszkam bardzo blisko 
siedziby Klubu Jagiellonia postanowi-
łem tam spróbować swoich sił. Wraz 
z całą paczką poszliśmy na trening, 
udało się dostać i trenuje tam do dziś.

Jesteś	zawodnikiem	Jagiellonii,	ale	
zaliczyles	też	epizod	w	Lechu	?

I wspominam go bardzo miło, dużo 
sie tam nauczyłem mogłem zo-
stać ale postanowiłem wrócić do  
Białegostoku i nie żałuję tej decyzji.

Grałeś	 też	 w	 reprezentacji	 Polski	
do	 lat	 19-tu....Jak	 to	 jest	 zagrać	 z	 
orzełkiem	na	piersi	?

Jest to fantastyczne uczucie którego 
do końca nie da sie opisać, to trzeba 
poprostu poczuć 

Reprezentacja....z	jakimi	drużynami	
grałeś	?

W Reprezentacji rozegrałem 10 spo-
tkań z różnymi drużynami m.in. z 
Niemcami, Rosją, Japonią, Egiptem, 

czy z Litwą.   

Piłka	to	dla	Ciebie	sposób	na	życie,	
czy tylko dobra zabawa ?

Myślę że to jest zabawa, w tym wieku 
nie powinno sie myśleć o pieniądzach 
tylko o tym żeby to co sie robi spra-
wiało przyjemność i bawiło. Ale skoro 
za zabawę też chcą płacić to nic tylko 
sie cieszyc :]

Najbardziej zabawna sytuacja z 
Twojej kariery ?

Była to sytuacja z meczu Młodej Eks-
traklasy, kiedy próbowałem rozdzielić 
"kłucących się" zawodnikówi a sam 
otrzymałem czerwo. Na początku sie 
wkurzyłem, ale potem sie z tego śmia-
łem. 

Trzeba	 mieć	 chyba	 wiele	 samoza-
parcia,	 by	 do	 czegoś	 dojść	 w	 pił-
ce.Pozycja bramkarza jest chyba 
najbardziej	 niewdzięczna.	 Miejsce	
między	 słupkami	 jedno	 a	 rywali	
wielu ?

Zdecydowanie to najbardziej nie-
wdzięczna rola, zawsze najłatwiej 
zwalić winę na bramkarza. Duża ry-
walizacja sprzyja, wtedy daje sie z 
siebie więcej niż maxa, gdy już wywal-
czy sie to pierwsze miejsce w bramce 
satysfakcja jest tym większa i lepiej 
smakuje.

Co	 poradziłbyś	 zawodnikom	 
Pychowianki?.	 Jest	 tu	 wielu	 mło-
dych ludzi	 chcących	 grac	 w	 wyż-
szych	ligach,	co		mają	robić?



Zawsze dąż do celu, nigdy się nie pod-
dawaj!! Krótko, zwięźle i na temat :] 

Uprawianie	sportu,	to	tez	profesjo-
nalna postawa. Stronisz od alkoho-
lu,	przestrzegasz	diety	?	Co	wolno	
a	czego	nie	piłkarzowi	?

Wiadomo że zawodnicy to też ludzie, 
ale staram sie nie jadać fastfoodów i 
tego typu rzeczy. Staram sie unikać al-
koholu, jednak to nie zawsze sie udaje 
:]

Jak	 wygląda	 zgrupowanie	 przed-
sezonowe	druzyny	?	Co	się	na	nim	
robi	?	Jak	przebiega	dzień	piłkarza	
?

Zgrupowanie to najcięższy czas w 
okresie przygotowawczym, trenuje się 
dwa a czasami nawet trzy razy dzien-
nie, w przerwach między treningami 
ma sie tylko siłę na spanie. Natomiast 
dzień przebiega raczej spokojnie, naj-
częściej trening ranny i popołudnie do 
własnej dyspozycji. 

Kontuzje...coś	 o	 tym	 wiesz.....są	
nieoderwalnie zwiazane z uprawia-
niem sportu.....

Dokładnie, ja nie chce mówić ze mam 
pecha, ale poprostu kontuzje mnie 
ostatnio nie omijały, no cóż to jest ry-
zyko tej zabawy. 

Pychowiankę	jak	narazie	znasz	tyl-
ko	 z	 opowiadań...co	 sądzisz	 o	 tak	
małych	Klubach

Fajnie że takie kluby powstają, mają 
swoją magię tworzą taką małą histo-

rię. Pychowiankę znam z opowiadań, 
ale kto wie co bedzie za kilka lat :]

Co wiesz o Pychowiance;)? W 
jakiej	lidze	gra,	Jakie	ma	barwy...

Bez zaglądania na stronkę mogę po-
wiedzieć że gra w B-klasie a barwy 
Niebiesko-Białe no i oczywiście wiem 
kto Prezesuje :]

Jednak	z	zawodnikami	
Pychowianki,	 coś	 Cię	 juz	 łączy....
Przyłaczyłeś	 się	 do	 akcji	 chary-
tatywnej,	 wspomagając	 leczenie	 
chorego Mateuszka .....

Bardzo się cieszę że mogłem pomóc, 
trzymam kciuki za Mateuszka i wierzę 
że wygra z chorobą. 

Klub (Kluby?) którym kibicujesz...

Nie mam żadnego ulubionego klubu 
oczywiście poza Jagiellonią na której 
mecze chodziłem jeszcze w wieku  
8 lat.

Klub	Twoich	marzeń...ten	w	którym	
chciałbyś	kiedyś	zagrać...

Fajnie było by zagrać w jakimś za-
chodnim klubie, marzeń nie mam 
sprecyzowanych.

Jak	to	jest	grac	i	trenowac	ze	sław-
nymi	 zawodnikami	 ?	 Mając	 nie-
wiele	 lat	 grałes	 m.in.	 z	 Kałużnym,	 
Banszyńskim.	Sotirovicem...

Luzik, nie są tacy straszni na jakich 
wyglądają. Trzeba po prostu wykorzy-
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stać to poprzez naukę od tych zawod-
ników.

Zawodnicy Pychowianki nieraz 
stresują	 się	 przed	 występami	 na	
B-klasowych boiskach...Ty wycho-
dzisz na boiska ekstraklasy...Grasz 
przeciwko	Wiśle...	co	wtedy	czujesz	
?

Każdy mecz jest stresujący i to nie 
ulega wątpliwości, nie ważne, która 
jest to liga, ja wychodząc na mecz z 
Wisłą prosiłem o jak najmniejszy wy-
miar kary :)

Dziękując	 Ci	 za	 czas	 poświęcony	
naszemu	malutkiemu	 Klubowi,	 ży-
czymy przede wszystkim zdrowia i 
wielkiej	reprezentacyjnej	kariery	!

Dziękuje Bardzo to dla mnie 
przyjemność, również życzę powo-
dzenia Pychowiance oraz kolejnych 
awansów. 
Pozdrawiam Grzesiek S. 
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6 kolejka
Piast II  Gajowianka   -  20.09.2008  g.16.00
Victoria   KS Tyniec   -  20.09.2008  g.16.00
Rzozovia   Płomień    -  21.09.2008  g.16.00
Iskra    Trzebol    -  21.09.2008  g.16.00
Pychowianka TKKF Kliny    -  21.09.2008  g.16.00
Borkowianka Zryw Facimiech  -  21.09.2008  g.16.00



SKŁAD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

„DOMEB”
Paweł Prochal, Ewa Prochal

Materiały budowlane: wapno, cement, farby
Systemy dociepleń
Artykuły metalowe

Więźby, pokrycia dachowe, tarcice
Folie i systemy rynnowe

Chemia budowlana, narzędzia
Ziemia ogrodnicza

KRAKÓW ul. Tyniecka 169 (Kostrze)

tel. (0-12) 267-53-03
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