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Mecz 1/16 Pucharu Polski na szczeblu OZPN pomiędzy drużynami 

MKS POGOŃ PRUDNIK – GKS GRODKÓW 
 

Stadion przy ul. Kolejowej 7,  sobota 13 marca 2010 



KOLEJOWA 7—INFORMATOR KIBICA  
 
WITAJ KIBICU!!! 
 
Trzymasz w ręku pierwszy numer informatora meczowego, znajdziesz w nim informacje na tematy 
związane z klubem MKS POGOŃ PRUDNIK, rozgrywanych meczach oraz funkcjonowaniu FAN 
KLUBU „ULTRAS POGOŃ PRUDNIK 09”. Mamy  nadzieję że ta mała gazetka przypadnie Ci do 
gustu i będziesz zadowolony z lektury. 
Jeśli natomiast masz jakiś pomysł, chciałbyś pomóc w rozwoju INFORMATORA lub strony klubo-
wej www.pogonprudnik.pl  pisz na adres e-mail: pogonprudnik@gmail.com Każda oferta pomocy 
będzie dla nas bardzo przydatna. Wspólnymi siłami mamy szansę budować wizerunek naszej Pogoni, 
nie bądź obojętny, każda pomoc, każdy pomysł jest bardzo istotny. W szczególności poszukujemy 
ludzi którzy Pogoń Prudnik noszą w sercu i mają odrobinę wolnego czasu który mogą poświęcić dla 
klubu. Jeśli zdecydujesz się do nas napisać prosimy o podanie w temacie wiadomości funkcji jaką 
byś dla siebie widział, oto propozycje: 
- grafik 
- news-man, felietonista  
- fotograf, kamerzysta 
 
Zapraszamy również do wspólnego głośnego kibicowania w Prudniku jak i na meczach  wyjazdo-
wych. Chcesz do nas dołączyć na meczu? Nie zastanawiaj się zapraszamy do MŁYNA KIBICÓW, 
przekonaj się sam że czynne kibicowanie nic nie boli a sprawia wiele satysfakcji, przy okazji można 
poznać nowych znajomych o podobnych pasjach. 
 
Akcja „Zbieramy na flag ę – zbieramy na oprawy spotkań 
 
Na dzisiejszym spotkaniu pojawi się osoba z puszką do której zbierane będą fundusze na rozwój 
powstającego Fan Klubu Piłkarskich Kibiców Pogoni Prudnik. Wszystkie zgromadzone pieniądze 
przeznaczone zostaną w całości na zakup elementów opraw. Naszym priorytetem jako grupy kibiców 
jest zakupienie flagi kibica którą będziemy wieszać na płocie stadionu, naszego jak i podczas gosz-
czenia w innych miejscowościach. Flaga kibicowska jest jednym z podstawowych elementów opraw 
oraz jest doskonałym przykładem zaakcentowania obecności FAN KLUBU na stadionie. Koszt ta-
kiej flagi wynosi ok. 500 zł co jest sporym wydatkiem dla powstającej grupy, mamy nadzieję że 
akcja okaże się sukcesem kibicowskim a zakupione za zebrane pieniądze elementy opraw będą 
wspólną dumą kibiców z Prudnika. Podsumowanie całej akcji oraz wysokość zebranej kwoty pojawi 
się na stronie internetowej klubu www.pogonprudnik.pl  oraz w kolejnym INFORMATORZE KIBI-
CA który mamy zamiar wydawać regularnie na meczach w Prudniku. 
 
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE –„ ULTRAS POGOŃ PRUDNIK 09” 
 
‘KARNET  NA OKRĘGÓWKĘ’ 
 
 
Klub przygotował pulę KARNETÓW na wiosenną rundę rewanżową w cenie 30 zł/sztuka. 
Karnet upoważnia do wstępu na wszystkie spotkania zaplanowane przy Kolejowej 7 w rundzie 
rewanżowej. Zespoły jakie będą gościć na naszym stadionie to: Unia Głuchołazy, Piast Strzelce 
Opolskie, Unia Tułowice, LZS Walce, Góral Sidzina, Orzeł Branice, LZS Kałków  i Victoria Cisek. 
W prostym rachunku daje to osiem spotkań w których jednorazowo kupując bilety wydamy 
40zł, kupując KARNET KIBICA oszczędzasz 10 zł oraz masz szansę wzięcia udziału w losowa-
niu upominków jakie planujemy przeprowadzić w przypadku popularności KARNETÓW.  
Karnety można nabyć w sklepie „FOTO LABOR” koło Biedronki, naprzeciwko SĄDU RE-

JONOWEGO w Prudniku, ul. Kościuszki oraz Sklep „Artur -  Moda M ęska” ul. Piastowska 43  
Serdecznie zachęcamy do skorzystania z tej formy pomocy  rozwoju klubu. 

 



 

POGOŃ PRUDNIK – GKS GRODKÓW 

Pierwszy mecz o stawkę dla naszych seniorów w 2010 roku. Po ciężko przepracowanym okresie 
przygotowawczym podopieczni trenera Waldemara Sierakowskiego podejmą zespół GKS -u Grod-
ków. 
Pogoń Prudnik w okresie przygotowawczym rozegrała sześć sparingów, 3 zwycięstwa, 2 remisy i 
porażka. Ostatnie spotkanie miało miejsce przed tygodniem na bocznym boisku stadionu przy ul. 
Kolejowej 7, mecz rozgrywany z IV ligowym Zrywem Wysoka zakończył się remisem 1 -1, bramka 
dla Pogoni: Przemek Rudolf. 
 Goście występują na co dzień w IV lidze opolskiej, obecnie po 15 ligowych kolejkach plasują się na 
12 pozycji w tabeli z dorobkiem 17 punktów, bilans bramkowy drużyny gości to 22 strzelone i 35 
straconych.  
Nie tak dawno bo nieco ponad miesiąc temu oba zespołu miały okazję spotkać się na neutralnym 
boisku w czeskich Mikulovicach, mecz rozgrywany przy sztucznym oświetleniu wygrała przekony-
wująco 3 – 0 Pogoń, czy dzisiaj będzie podobnie, czy może goście wyciągnęli wnioski z tamtego 
meczu przekonamy się po 90 minutach spotkania.  
Zwycięzca tego spotkania trafi w kolejnej rundzie na lepszy zespół z pary Polonia Nysa – Ruch 
Zdzieszowice. Mecz zaplanowany jest na 12 maja bieżącego roku 
 
Tabela „Okręgówki” po rundzie jesiennej sezonu 2009/2010  
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SPONSORZY KLUBU MKS POGOŃ PRUDNIK      

Informator ukazuje się nakładem własnym klubu MKS Pogoń Prudnik oraz pod redakcją oficjalniej strony 
internetowej klubu www.pogonprudnik.pl której jest naturalnym uzupełnieniem. Wszelkie wykorzysty-
wanie tekstów bez wiedzy i zgody autora zabronione. E-mail kontaktowy: pogonprudnik@gmail.com 
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