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Okiem Kibica

Oto jak obecny sezon relacjonują 
nasi Pycho-Fani...
 
KS Tyniec (wyjazd)
Na bliski zgodowy a zarazem inau-
guracyjny wyjazd, udajemy się w 
około 40 osób. Jakub F. dorównu-
je Pychowiance. Po meczu piłka-
rze dziękują nam za doping.

Jakub na remis
 
Pychowianka - Polonia Kraków 
(u siebie )
Kibicowsko bez historii. Przed me-
czem spotykamy Mirka Szymko-
wiaka, proponujemy reprezento-
wanie naszych barw.

Porażka Jakuba..?
 
Powiśle Ochodza (wyjazd)
Pomimo niepogody, ruszamy do 
Ochodzy. Nasz wehikuł troszkę 
błądzi, kilka razy mijamy miej-
scowego fanatyka, wyrzucone-
go z domu przez małżonkę. Gość 
chyba myśli, że robimy zamach 
an jego życiowy dobytek ( meble 
na traktorze ) i czmycha w bocz-
ną drogę. Furrorę robi miejscowy 
Kibic "Pan Andrzej" - który naka-
zuje "dać kartkę sędziowi". Po me-
czu świętujemy w "Piecu". Oko-

ło 23.00 pojawiają się "Ci co za-
wsze", nasłani przez sąsiada. Jak 
widać nie po drodze mu z rozrado-
waną czeradką, która o dziwo za-
chowuje się bardzo cicho. Na tym 
wyjeździe najliczniej wspiera nas 
FC Fitness ( obecny równiez i ak-
tywny na "po-meczu"). 

Porażka Jakuba
 
Sokół Rybna
Odległość nam niestraszna "Jeste-
śmy zawsze tam.....", ruszamy w 
ten daleki (prawie 30 km ) wyjazd. 
Nas około 30 osób. Na wyjeździe 
spokój, jedziemy ze średnim do-
pingiem. Nasi piłkarze wygrywają, 
a po meczu idziemy "Do Pieca" w 
skromnej liczbie. 

Jakub notuje porażkę.
 
U siebie z TS Rybitwy
Pogrom na boisku, dobra frekwen-
cja na trybunach. Wspierają nas FC 
Libiąż, FC Gdańsk,FC Borek , FC 
Olsza , FC Skotniki ( jedna osoba 
zalicza niedojazd, kręci lody w tym 
czasie). Po meczu wraz z piłkarza-
mi śpiewamy "sto lat" naszej jubi-
latce Pani Marysi.
Zdecydowana klęska Jakuba
Wyjazd na Grzegórzecki
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Okiem Kibica

Wyjazd na mecz z Grzegórzeckim, 
stał się dla nas priorytetem. Zbie-
ramy się dobrą ekipą - ponad 50 
osób, podróż bez przygód. Wspie-
rają nas FC Fitness, FC Olsza, FC 
Borek i FC Skotniki. Ekipę "moc-
nych wrażeń sportowych" repre-
zentuje FC Fitness z liderką M. 
Niestety, nie dociera na stadion na-
sza flaga, gdyż "Jerry" zalicza nie-
dojazd. Regularny doping prowa-
dzimy od 70 minuty "Piórkowski 
Jerzy - to idol polskiej młodzieży", 
"Jarek, Jarek..." ( ulubiony okrzyk 
FC Skotniki) Wyrażamy też po-
parcie, dla naszego, jedynego kan-
dydata na prezesa PZPN "Kręci-
na Zbyszek, chodź do nas, postaw 
kieliszek". Kibiców gospodarzy 
garstka. 

Zwycięstwo Jakuba

Piast II Wołowice (wyjazd)
Na kolejny dość daleki wyjazd ( 
ok. 20 km ), udajemy się w 19 oso-
bowym składzie. Z nami FC Olsza 
oraz FC Skotniki. Podróż bez przy-
gód. Miejscowi do pewnego mo-
mentu pozytywnie nastawieni do 
nas, po kolejnych golach dla „Py-
cho” robi się mniej miło. Z racji 
braków gniazdowych, nie prowa-
dzimy dopingu. Po meczu piłkarze 
dziękują nam za obecność. W na-
szej ekipie prym wiodą Princessa z 
Majstrem. Brak alkomatów i listy 
imiennej na bramkach. 

Porażka Jakuba - walkower.
 

Restauracja–Pizzeria, ul. Skalica 23 A, Kraków–Pychowice
tel. (12) 376 67 92 otwarte codziennie 13.00 – 22.00
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Pychowianka Kraków - KS Rybitwy Kraków 11:1 (5:1)

Koncert Dwóch Tenorów

Przed meczem minutą ciszy 
uczczono pamięć zmarłego trene-
ra i Przyjaciela Pychowianki Wa-
cława Jasieniaka... Mecz z Rybi-
twami miał być pierwszym z ga-
tunku "ciężkich". Rywale opromie-
nieni remisem z Grzegórzeckim 
- pierwsza strata punktów zespo-
łu z Grzegórzek, zapowiadali wal-
kę o komplet punktów. Tymczasem 
już w drugiej minucie, po wrzutce 
z wolnego Solaka, Kamil Piórkow-
ski wykazał się snajperskim nosem 
i umieścił piłkę w siatce.

Nasi zawodnicy na chwilę uspo-
koili się tym prowadzeniem, lecz 
nie na długo na szczęście. 
Sygnał do ataku dał Ka-
mil, którego szarżę (wy-
chodził "sam na sam") , tuż 
przed polem karnym fau-
lem przerwał bramkarz... 
efekt? tylko żółty karto-
nik... Arbiter nie popisał 
się również chwilę później, 
gdy ten sam zawodnik faulowany 
był na linii pola karnego. Gwizdek 
milczał. Cieszyć się należy, że te 
decyzje nie wpłynęły na przebieg 
meczu, ale takie "klopsy" rozjem-

ców (znanych nam o dziwo z do-
brego sędziowania), nie powinny 
mieć miejsca w żadnej lidze. Pił-
ka w siatce znalazła się w 15 mi-
nucie, jednak strzał oddany został z 
pozycji spalonej. Pychowianka za-
częła grać pressingiem i na efekty 
nie trzeba było długo czekać... 22 
minuta - akcja K.Piórkowski - "Je-
lon" i gol, 26 minuta atomowe ude-
rzenie "Juriego" z dystansu i 3:0, 
28 minuta - "Jelon" do Kamila, ten 
pięknym strzałem pod poprzecz-
kę podwyższa wynik... Mało? To 
Grzesiu Jeleń na 5:0... Wynik do 
przerwy wyglądał imponująco. 
Goście niezbyt wiedzieli, co dzieje 

się na boisku, kibice również prze-
cierali oczy ze zdumienia. Pierw-
sze minuty po przerwie, to domi-
nacja Rybitw. Uspokojeni wyso-
kim prowadzeniem "Pychowianie" 
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Grzegórzecki Kraków - Pychowianka Kraków 2:1 (0:1)

oddali inicjatywę i Fabryczewski 
kilka razy był w opałach. Jednak 
nie przeszkodziło to w zdobyciu 
kolejnej bramki. Akcja: Tomasiak - 
K.Piórkowski - Jeleń i piłka w siat-
ce. Wprawdzie po godzinie gry, ry-
wale zdobyli honorowe trafienie, 
jednak na tyle było ich w tym me-
czu stać... Gole padały nadal... Gdy 
wynik zaczął być dwucyfrowy, ra-
dość opanowała trybuny. Podwój-
ny "hat-trick" Grzegorza Jelenia, 
cztery bramki Kamila Piókowskie-

go i piękny strzał Jerzego Lorka. 
Warto było tego pogodnego dnia 
zawitać na boisko przy ul. Winnic-
kiej. Po spotkaniu doszło do miłej 
uroczystości. Obchodząca niedaw-
no urodziny, nasza najlepsza kibic-
ka - Pani Maria Piórkowska, zosta-
ła przez zawodników obdarowana 
kwiatami i odśpiewano Jej grom-
kie "Sto lat..." "BABCIA Z NAMI 
- Z PIŁKARZAMI !!!"

Relacja A.S.

Pierwsza przegrana w sezonie

Mecz rozpoczął się z 45 minuto-
wym opóźnieniem, gdyż boisko 
zajęte było, przez rozgrywających 
swój mecz, trampkarzy Płaszo-
wianki. Grzegórzecki rozpoczął od 
ataków, jednak nie przynosiły one 
rezultatu. Nasi zawodnicy przebu-
dzili się po 10 minutach i wtedy 
ciężar gry, przeniósł się na połowę 
rywala. Przed szansą stanęli Ka-
mil Piórkowski i Grzegorz Jeleń, 
jednak brakowało szczęścia. Mi-
nimalnie chybił Rafał Tomasiak. 
W 20 minucie zapachniało golem 
dla Grzegórzeckiego, na szczę-
ście piłka minimalnie minęła słu-
pek. W rewanżu Olko zagrał dłu-
gą piłkę do Jelenia, ten znalazł się 

na minimalnym spalonym. Prze-
ciwnicy w 28 minucie zagrozili na-
szej bramce, jednak w zamieszaniu 
podbramkowym nikt nie wepchnął 
piłki do siatki. 30 minuta przynio-
sła uderzenie Kamila Piórkowskie-
go, jednak paradą popisał się bram-
karz z Grzegórzek.

Po chwili radowali się Kibice Py-
chowianki. Długą piłkę otrzymał 
"Jelon", golkiper wyszedł na 16 
metr, a nasz napastnik spokojnie 
ulokował piłkę w siatce. W 38 mi-
nucie M.Pałach znakomicie zagrał 
do Jelenia, ten wyszedł "sam na 
sam" z bramkarzem, jednak czy-
sty wślizg "ostatniej instancji" ura-
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tował gospodarzy. Końcówka tej 
części gry należała do rywali, jed-
nak wynik nie uległ zmianie. Po 
przerwie z naszych zawodników 
"zeszło powietrze" i co rusz kotło-

wało się pod bramką Fabryczew-
skiego. Wyrównanie padło już w 
48 minucie. Kolejną groźną akcję 
powstrzymał Olko. Jedna z akcji 
mogła przynieść Pychowiance pro-
wadzenie, jednak w zamieszaniu 
podbramkowym piłka odbiła się od 
nogi obrońcy i wyszła w pole. W 59 
i 65 minucie próbował "ukłuć" Ka-
mil, w rewanżu po strzale z bliskiej 
odległości, piłka minimalnie minę-
ła słupek. Grzegórzecki natarł bar-
dziej zdecydowanie, Pychowianka 
niesiona głośnym dopingiem Ki-
biców broniła się dzielnie aż do 
85 minuty. Wtedy arbiter odgwiz-
dał kontrowersyjny rzut wolny. Po 
strzale z wolnego, piłka odbiła się 

Powiśle Ochodza - Pychowianka 4:7 (1:4)

od muru, jednak dobitka znalazła 
drogę do siatki. W 89 minucie, po 
uderzeniu naszego zawodnika, pił-
ka trafiła w rękę rywali, jednak sę-
dzia kazał grać dalej... Nie można 

jednak za porażkę obwi-
niać sędziego. Prowadze-
nie zawodów było dalekie 
od dobrego, pomyłki przy 
autach, częste przerywanie 
gry, kontrowersyjny wolny. 
Jednak trzeba przyznać, że 
Pychowianka zagrała bar-
dzo słabo. Nie na pozio-
mie, do jakiego nas przy-
zwyczaiła. Trzeba prze-

łknąć tę porażkę i wziąć się do dal-
szej pracy nad sobą. Wielkie po-
dzikowania dla naszych Kibiców 
za liczne przybycie (ponad 50 osób 
na wyjeździe !!!) i gorący doping 
w końcówce meczu.

Relacja A.S.
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Tabela i lista strzelców

Strzelcy Pychowianki

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

1	 Strażak		 8	 20	 6	 2	 0	 29	-	9
2	 Pychowianka		 8	 19	 6	 1	 1	 46	-	13
3	 Grzegórzecki		 8	 17	 5	 2	 1	 19	-	18
4	 Strzelcy		 8	 15	 4	 3	 1	 24	-	18
5	 Sokół	Rybna	 8	 14	 4	 2	 2	 23	-	20
6	 Błękitni			 8	 13	 4	 1	 3	 24	-	16
7	 Sparta		 	 8	 12	 3	 3	 2	 21	-	21
8	 KS	Rybitwy		 8	 11	 3	 2	 3	 24	-	29
9	 Piast	II			 8	 10	 3	 1	 4	 20	-	19
10	 KS	Tyniec	 8	 7	 2	 1	 5	 12	-	25
11	 Rzozovia		 8	 7	 2	 1	 5	 17	-	27
12	 Trzebol			 8	 7	 2	 1	 5	 13	-	25
13	 Polonia			 8	 3	 1	 0	 7	 9	-	25
14	 Powiśle		 8	 3	 1	 0	 7	 19	-	35

Kamil Piórkowski : 18
Grzegorz Jeleń : 15
Łukasz Balicki : 4
Wojciech Solak : 3
Marek Pałach : 2
Oskar Patnaik : 1
Wiktor Olko : 1
Rafał Tomasiak : 1
Jerzy Lorek : 1
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Piast II Wołowice - Pychowianka Kraków 0:5 (0:2)

Na właściwe tory, powrocił nasz 
zespół, wygrywając dziś z Piastem 
II Wołowice. Trzy trafienia zaliczył 
Kamil Piórkowski, 2 gole padły łu-
pem Grzegorza Jelenia... Na wła-
ściwe tory, skierował się dziś nasz 
zawodnik, działacz, informatyk - 
Jakub Pałach, który zawarł zwią-
zek małżeński z Magdaleną Słom-
czyńską. Serdecznie gratulujemy, a 
zwycięstwo dedykujemy Wam!!! 
Poniżej można zobaczyć, jak Pań-
stwo Młodzi śledzili nasz dzisiej-
szy mecz na przyjęciu... SZACUN!

Mecz dobrze ułożył się dla Pycho-
wianki. Już w piątej minucie, bram-
karz Piasta zagrał ręką poza polem 
karnym i sędzina zmuszona była 
pokazać czerwoną kartkę. Do piłki 
ustawionej na 18-tym metrze pod-
szedł Kamil Piórkowski i pięknym 
strzałem umieścił piłkę w siatce. 
Gdy wydawało się, że kolejne gole 
są tylko kwestia czasu, to gospoda-
rze przejęli inicjatywę. Jeszcze w 
10 minucie z dystansu uderzał To-
masiak, ale już później kotłowa-
ło się pod bramką Fabryczewskie-
go. Nasz bramkarz był zdecydowa-
nym bohaterem pierwszej połowy, 
dobrze też spisywał się Tomasz 

Piórkowski. 11, 32, 33, 35 minu-
ta przyniosły gospodarzom szanse 
na gole. Piast seryjnie wykonywał 
rzuty rożne, lecz na niewiele się to 
zdało. Za to w 28 minucie powin-
no być 2:0 dla nas, gdy po pięknej 
akcji Wiktor Olko zagrał do Jele-
nia, ten mając dużo miejsca i tyl-
ko bramkarza przed sobą, trafił w 
golkipera... Nasz rywal przeważał, 
wydawało się, że pierwsza połowa 
skończy się jednobramkowym pro-
wadzeniem "Pycho", jednak po ak-
cji Kamil Piórkowski - Grzegorz 
Jeleń, ten ostatni trafił do siatki. 
Druga połowa to już zdecydowana 
przewaga "Pycho". W 53 minucie, 
Tomasiak wypuścił "Jelona", ten 
jednak znów zmarnował sytuację. 
Minutę później rajdem popisał się 
Kamil, jednak trafił tylko w bocz-
ną siatkę. W 57 minucie, bramkarz 
był już bezradny. Piłkę dogrywał 
Olko, a K.Piórkowski, sprytnym 
lobem trafił do siatki. Nie miał 
dnia "Jelon" w 62 minucie zmar-
nował kolejna "setkę". W 66 minu-
cie znów akcja "Pycho", strzał Ka-
mila fantastycznie, nogami obro-
nił golkiper. Swego szczęścia pró-
bował też Tomasiak. Losy spotka-
nia rozstrzygnęły się w 68 minu-

Udana sobota w Wołowicach
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Piast II Wołowice - Pychowianka Kraków 0:5 (0:2)

cie, gdy za drugą żółtą kartkę bo-
isko opuścił zawodnik gospodarzy. 
Grający w dziewiątkę Piast, grał 
ambitnie, lecz na rozpędzoną Py-
chowiankę było to za mało. W 77 
minucie gola powinien zdobyć Pat-
naik, lecz w sobie tylko wiadomy 
sposób, z dwóch metrów, przeniósł 
piłkę nad poprzeczką. Popularny 
"Abdul" zrehabilitował się chwile 
później, przerywając groźną akcję 
Piasta. Końcówka spotkania, to już 
bezdyskusyjna przewaga "Pycho". 
W 87 minucie w końcu odbloko-
wał się Jeleń i z bliska, strzałem 
głową, umieścił piłkę w siatce. W 
ostatniej akcji meczu do siatki tra-

fił Kamil Piórkowski i ustalił wy-
nik na 5:0. Pierwsza słaba część i 
dobra druga dały kolejne 3 punkty. 
Na wyróżnienie zasługują na pew-
no: Fabryczewski, Tomasz i Ka-
mil Piórkowscy, niezłe zawody za-
grali Tomasiak i Kuzyk. Niestety, 
po raz kolejny nie popisali się ar-
bitrzy. Wyniku nie wypaczyli, ale 
swą postawą powodowali ogromną 
nerwowość na boisku i trybunach. 
Przy okazji "pozdrawiamy" gracza 
Piasta, który w wulgarny sposób 
obraził naszą fankę. "Tak trzymać 
proszę Pana... jest Pan wielki"...

Relacja A.S.

Wywiad z Kamilem Piórkowskim

Andrzej Siarkowski: Witaj Ka-
mil, jak czuje się nowa "gwiaz-
da" Pychowianki ?
Kamil Piórkowski: Czy to pytanie 
na pewno do mnie miało być skie-
rowane? Moim zdaniem na miano 
gwiazdy to mogą zasłużyć piłka-
rze, których można oglądać w tele-
wizji. Pomijając polską ekstrakla-
sę, której poziom jest co raz niż-
szy. Mogę tylko powiedzieć, że w 
Pychowiance jako zawodnik czu-
ję się bardzo dobrze. Super atmos-
fera wewnątrz drużyny oraz na  

meczach, czego chcieć więcej.

Kontynuujesz rodzinne tradycje. 
Zaczęło się od Dawida Łysia, po-
tem tata ( Jurek ) i brat ( Tomek 
), czy zatem "Pychowianka Piór-
kowskimi stoi" ?
Coś w tym jest, że tak Ci Piórkow-
scy trafiają do Pychowianki. Pew-
ne jest to, że każdy mający na na-
zwisko Piórkowski oddaję serce na 
boisku i walczy na 100%.

Jak trafiłeś do "Pycho", długo się 
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zastanawiałeś czy u nas zagrać ?
Cała sprawa z Pychowianką wyszła 
bardzo spontanicznie. Rezygno-
wałem z gry w Tramwaju i chcia-
łem sobie znaleźć klub, w którym 
mógłbym sobie jeszcze pokopać 
i nacieszyć się piłką. Rozmawia-
łem o tym z tatą i wyszedł z ini-
cjatywą, że po co mam gdzieś tam 
kopać, jak mogę wspomóc Pycho. 
Pomyślałem czemu by nie spróbo-
wać. Nie ukrywam, że zawsze śle-
dziłem poczynania Pychowianki i 
jak tylko czas pozwalał zjawiałem 
się na meczach. Kwestią finanso-
wą mojego przejścia zajął się wła-
śnie pomysłodawca mojego trans-
feru „Jerry”. Kwestie formalne nie 
były już skomplikowane, więc bar-
dzo ucieszyłem się, że będę mógł 
dołożyć swoją małą cegiełkę do hi-
storii tego klubu.
 
Jesteś wychowankiem Wisły 
Kraków, potem Garbarnia i 
Tramwaj... jak wspominasz te 
Kluby ?
Bardzo dobrze. Wiadomo, że zda-
rzały się momenty dobre, jak i złe. 
Lecz nigdy się nie załamywałem i 
gdy coś nie wychodziło, to stara-
łem się dawać z siebie dwa razy 
więcej. Wielu zawodników było 
takich co rezygnowało po jakimś 

Wywiad z Kamilem Piórkowskim

czasie. Cieszę się bardzo z tego, że 
moja pasja do piłki jest teraz taka 
sama jak na początku, gdy zaczy-
nałem kopać w wieku 9 lat. Przez 
tyle lat przeżyło się wiele śmiesz-
nych, ciekawym jak i przerażają-
cych historii oraz poznało się wie-
le osób, z którymi utrzymuję kon-
takt do dziś.
 
Mecz Garbarnia - Wisła, chyba 
zapamiętasz na dłużej, Twoja ak-
cja i gol dla "brązowych", jak to 
było ?
 Ucieszyłem się już z tego, że mo-
głem wejść na 15 minut i „poczuć” 
piłki na troszkę wyższym pozio-
mie. Nie ukrywam, że mały stresie 
był. A co do samej akcji bramko-
wej, no cóż, zabrakło zimnej krwi 
w sytuacji „sam na sam”. Wolał-
bym sam wykorzystać tą sytuację i 
móc później wspominać, że kiedyś 
tam udało mi się strzelić bramkę 
Ekstraklasowej Wiśle Kraków. Ale 
i tak nie żałuję, bo sama gra była 
już ciekawym przeżyciem.
 
Znakomicie wkomponowałeś się 
do zespołu, odmieniłeś ofensywę 
naszej drużyny...
Bardzo mnie to cieszy, że rozu-
miem się z kolegami z drużyny. W 
każdym swoim meczu staram się 
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Wywiad z Kamilem Piórkowskim

dawać z siebie jak najwięcej. Chce 
pomagać kolegom i dać trochę ra-
dości wiernym kibicom.
 
Co skłoniło Cię, do przyjścia do 
nas, przecież nie pieniądze, gdyż 
u nas gra się za darmo...?
Atmosfera wewnątrz klubu jak i 
otoczenie. Kibice, którzy wspiera-
ją Pychowiankę na każdym meczu 
nie zależnie od wyników i pogo-
dy. To jest piękne. A tym bardziej 
cieszy, kiedy widzi się wśród kibi-
ców moją najwięrniejszą kibickę 
dziewczynę Marzenę oraz rodzinę. 
Przy nich dostaję się dodatkowego 
kopniaka motywującego do jesz-
cze lepszej gry.
 
Z kim najlepiej rozumiesz się na 
boisku ?
Z każdym. Drużyna stanowi kolek-
tyw. Każdy każdemu pomaga, pod-
powiada. Nie jednostka stanowi o 
sile, tylko tą siłę tworzy cała dru-
żyna drużyna.

Miałeś okazję poznać polską pił-
kę. Jak wygląda szkolenie mło-
dzieży w takich klubach Jak Wi-
sła ? . Czego brakuje, ze jesteśmy 
tak nisko w hierarchi ?
W przeciągu tych kilku lat to szko-
lenie na pewno się poprawiło. Już 

od najmłodszych lat wpaja się 
chłopakom taktykę i szkoli ich się 
Za rok dziesięciolecie Klubu. Masz 
w związku z tym jakieś marzenia ?
Chciałbym, aby wszyscy mogli się 
cieszyć z historycznego awansu do 
A-klasy. Za to, że Pychowianka to 
coś więcej niż klub to należy jej 
się takie wyróżnienie jak promo-
cja do klasy wyżej. Mogę obiecać, 
że będę pracował na to, żeby się do 
tego awansu przyczynić.
 
W życiu prywatnym czym zaj-
muje się Kamil Piórkowski ?
Studia, praca wieczorami, spędza-
nie czasu z ukochaną.
 
 
Najważniejsze dla Ciebie osoby...
Dziewczyna Marzena oraz rodzina. 
Bez nich życie nie miałoby sensu.
 
Na koniec tradycyjne. Coś spe-
cjalnie od Ciebie dla Kibiców :)
Wspierajcie tak drużynę jak do tej 
pory. A zawodnicy zagwarantu-
ją Wam emocję i ciekawe akcję i 
bramki. Mam nadzieję, że w przy-
szłym roku razem będziemy świę-
tować 10-lecie, a także awans. Po-
zdrawiam wszystkich i trzymajcie 
za nas kciuki.
Pełna wersja wywiadu na stronie Klubu
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*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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TAXI
8 - OSOBOWE

Kraków – Kraj – Zagranica

Ceny umowne

Jerzy Piórkowski

tel. 502 370 419


