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SPONSORZY KLUBU MKS POGOŃ PRUDNIK

W numerze drugim Kolejowej 7:
- 1/8 z Ruchem Zdzieszowice
- „Pogoń Prudnik Ultras o9”|
- Akcja Puszka – podsumowanie zbiórki
- Startuje „Okręgówka”
- Tabele

KOLEJOWA 7 - INFORMATOR KIBICA nr II/2010
Mecz o mistrzostwo Ligi „Okręgowej” pomiędzy drużynami
Informator ukazuje się pod redakcją oficjalniej strony internetowej klubu www.pogonprudnik.pl której
jest naturalnym uzupełnieniem. Wszelkie wykorzystywanie tekstów bez wiedzy i zgody autora zabronione.
E-mail kontaktowy: pogonprudnik@gmail.com

DRUK GAZETKI: FOTOLABOR ul. KOŚCIUSZKI

MKS POGOŃ PRUDNIK –
PIAST STRZELCE OPOLSKIE
Stadion przy ul. Kolejowej 7, sobota 20 marca 2010

KOLEJOWA 7—INFORMATOR KIBICA

NASTĘPNE SPOTKANIE

WITAJ KIBICU!!!

W następnej kolejce Pogoń uda się do Krapkowic na mecz z tamtejsza Unią. Spotkanie zostało zaplanowane na sobotę 27 marca o godzinie 14:00. W ubiegłej rundzie w meczu Pogoni i Unii padł remis
1– 1. Zapraszamy na mecz do Krapkowic.

To już drugi numer Kolejowej 7, gazetki prowadzonej przez kibiców dla kibiców. Jeśli masz pomysły na jej rozwój lub chcesz pomóc w jej rozwoju pisz: pogonprudnik@gmail,com

POGOŃ PRUDNIK ULTRAS 09
Gazetka jest dostępna za dobrowolną opłatą, każdy z was sam decyduje czy ma zamiar zapłacić czy nie za Kolejową 7, oraz jaka miała by to być kwota. Wszystkie zebrane do puszki pieniądze zostaną przeznaczone na rozwój gazetki oraz akcje promowania klubu MKS Pogoń
Prudnik.
Akcja „Zbieramy na flagę – podsumowanie
Na spotkaniu Pogoni z GKSem Grodków pojawiła się puszka do której kibice zbierali pieniądze na
flagę oraz inne elementy opraw kibicowskich na mecze naszego klubu. Zebrana kwota pieniędzy
wyniosła 54 złote 23 grosze. Do zbiórki pieniędzy dołączyli się również nasi piłkarze. Za wszystkie
wpłaty dziękujemy. Jednocześnie prosimy o dalsze datki które można składać do puszki w ramach
dobrowolnej opłaty za gazetkę.

POGOŃ PRUDNIK ULTRAS 09 jest to grupa najgłośniejszych fanów Prudnickiej Pogoni. Naszymi
celami jest dopingowanie zespołu, urozmaicanie spotkań oraz wszelka pomoc klubowi jaka jest potrzebna. Ty też możesz do nas dołączyć, na meczu kiedy kibicujemy lub po prostu przyjść na spotkanie przed każdym meczem u siebie w piątki o godzinie 18:00.
Kibicuj razem z nami, nie bądź obojętny dla losów Pogoni.

Tabela „Okręgówki” po rundzie jesiennej sezonu 2009/2010

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE –„ POGOŃ PRUDNIK ULTRAS O9”

STARTUJE „OKRĘGÓWKA”
Podczas tego weekendu powraca po przerwie i okresie przygotowawczym popularna
„Okręgówka”. W dzisiejszym spotkaniu Pogoń Prudnik zmierzy się z Piastem Strzelce
Opolskie. Zespół gości jest liderem rozgrywek po 15 jesiennych kolejkach. Wszelkie statystyki widoczne są na ligowej tabeli zamieszczonej obok. W ostatnim ligowym
ku Po
goń uległa Piastowi 3:0, natomiast w ostatnim meczu pomiędzy tym wygrała 1:0 Pogoń
w meczu 1/32 Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim. Pozostałe spotkania 16 kolejki:

Unia Głuchołazy — Góral Sidzina
LZS Walce — Odra Kędzierzyn Koźle
LKS Rusocin — Victoria Cisek
Unia Tułowice — Unia Krapkowice
LZS Jasienica Górna — Czarni Otmuchów
Orzeł Branice — LZS Kałków
Racławia Racławice - Naprzód Ujazd Niezdrowice
1/8 z RUCHEM ZDZIESZOWICE
Pogoń przed tygodniem pokonała po dogrywce GKS Grodków w 1/16 Pucharu
Polski OZPN, wynik w regulaminowym czasie gry wynosił 1-1 (bramka Olejnik
43’) w przeprowadzonej dogrywce Pogoń dokonała pogromu w jej drugiej części wbijając do bramki GKSu kolejne gole (Olejnik 108, Kłosowski 112’, Wicher
120’). Wynik końcowy 4-1. Dzięki temu zwycięstwu Pogoń zagra 12 maja tego
roku z obecnie liderującym rozgrywkom III ligi oraz broniącym tytułu Ruchem
Zdzieszowice. Zapowiada się emocjonujące spotkanie na które już teraz serd ecznie zapraszamy
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