
                                                                                            
 
  MKS POGOŃ PRUDNIK 
        65’ LECIE KLUBU 

           
 
W numerze czwartym Kolejowej 7: 
 
- Ostatnie spotkanie 
- Kolejnym rywalem w lidze Unia Głuchołazy 
- 22 kolejka „Okręgówki” 
- Już niedługo Ruch Zdzieszowice 
- Pogoń awansowała na  2 miejsce! 

KOLEJOWA 7 - INFORMATOR KIBICA nr IV/2010                                                                                             
 
Mecz o mistrzostwo Ligi „Okręgowej” pomiędzy drużynami 

           MKS POGOŃ PRUDNIK –  
                       Unia Tułowice 
Stadion przy ul. Kolejowej 7,  sobota 1 Maja 2010 



KOLEJOWA 7—INFORMATOR KIBICA  
 
WITAJ KIBICU!!! 
 
Trzymasz w ręku czwarty numer gazetki Kolejowa 7, prowadzonej przez kibiców dla kibiców. Ty 
też masz szansę uczestniczyć w jej prowadzeniu, jeśli masz jakieś pomysły pisz: 
na adres e-mail: 
pogonprudnik@gmail.com 
 
Gazetka jest dostępna za dobrowolną opłatą, każdy z was  sam decyduje czy ma zamiar zapła-
cić czy nie za Kolejową 7, oraz jaka miała by to być kwota. Wszystkie zebrane do puszki pie-
niądze zostaną przeznaczone  na rozwój gazetki oraz akcje promowania klubu MKS Pogoń 
Prudnik.   
 
OSTATNI MECZ 
 
W ubiegłą środę w Rusocinie Pogoń Prudnik zagrała z LKS-em Rusocin. Kolejny wyjazdowy mecz 
nasza drużyna zremisowała, tym razem 0:0 z drużyna plasująca się na 9 pozycji w  „Okręgówce”. 
Mecz dał kibicom dużą dawkę emocji, świadczyć o tym może czerwona kartka dla Marcina Kłosow-
skiego który po drugiej żółtej kartce otrzymał w rezultacie czerwoną. Pogoń miała kilka klarownych,  
jednak zabrakło zimnej krwi, by przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. Pogoń w  Rusocinie 
była stroną przeważająca, jednak brak jednego zawodnika odbił się echem na naszej drużynie. 
 
Pogoń zagrała w składzie: Roskosz— B. Wójtowicz, Wesołowski, Pietruszka, Wicher— Mazur, 
Kłosowski, Olejnik, Maciuch — Rudolf, Rudzki (k) <— skład sprawdz bo nie miałem. 
 
 

 22 KOLEJKA „OKRĘGÓWKI” 
 
Naszym dzisiejszym rywalem będzie Unia Tułowice która po 20 meczach zajmuje bardzo 
dobrą piątą pozycje z dorobkiem 36 punktów, oraz stratą do Pogoni w wysokości 4 punk-
tów. W poprzednim meczu goście wygrali bardzo prestiżowy mecz w Głuchołazach z tam-
tejszą Unią 2:0. Dla naszej drużyny jest to ważny mecz po stracie punktów w Rusocinie. 
W Tułowicach w poprzednim spotkaniu  rundy jesiennej Pogoń wygrała 1:3. 
 
POZOSTAŁE PARY 22 KOLEJKI „OKRĘGÓWKI” 
Unia Głuchołazy (3) — Czarni Otmuchów (4) 
LZS Kałków (13) — Piast Strzelce Opolskie (1) 
Naprzód Ujazd Niezdrowice (12) — Unia Krapkowice (6) 
Racłavia Racławice (7) — Odra Kędzierzyn Koźle (10) 
LZS Jasienica Górna (8) — LKS Rusocin (9) 
Orzeł Branice (15) — LZS Walce (11) 

  
 POGOŃ AWANSOWAŁA NA DRUGIE MIEJSCE W TABELI! 

  
Dzięki słabym postawom naszych rywali w meczach u siebie w ramach 21 kolejki Ligi 
„Okręgowej”, Pogoń awansowała na drugie miejsce premiowane awansem do IV ligi. Piast 
Strzelce Opolskie poległ u siebie z Naprzodem Ujazd Niezdrowice 2:1, zaś Unia Głuchoła-
zy przegrała na wyjeździe z Unią Tułowice naszym dzisiejszym rywalem 2:0. 



NASTĘPNE SPOTKANIE 
 
W następnej 23 kolejce ligowej Pogoń zagra przy ulicy Kolejowej 7 z rywalem pretendującym do 
awansu Unią Głuchołazy Mecz został zaplanowany na sobotę 08.05. 2010 o godzinie 17:00.  W po-
przednim spotkaniu rozegranym po rundzie jesiennej w wyniku przełożenia, Pogoń zremisowała na 
trudnym  terenie 1:1 po bramce Mazura. 
Zapraszamy wszystkich kibiców na to spotkanie. 
 
 
JUŻ NIEDŁJUGO 1/8  PUCHARU POLSKI NA SZCZEBLU OZPN 
 
W środę 12 maja  o godzinnie XX:XX Pogoń Prudnik będzie u  siebie podejmować III 
ligowy  Ruch Zdzieszowice. Nasz rywal obecnie zajmuje fotel lidera w swojej lidze, pre-
miujący do II ligi. W swojej drodze do 1/8 wyeliminowali czwarto ligowca Polonię Nysę. 
 
Już dzisiaj zapraszamy wszystkich miłośników piłki no żnej na ten mecz! 
 
Zapraszamy wszystkich kibiców do czynnego dopingowania naszego zespołu, pomórzmy chłopakom 
wywalczyć upragniony awans do IV  ligi  - „Pogoń Prudnik Ultras 09” 
 
Aktualna tabela „Okręgówki”  

www.pogonprudnik.pl > Oficjalna Strona Pogoni Prudnik 
    BĄDŹ ZAWSZE NA BIERZ ĄCO  



SPONSORZY KLUBU MKS POGOŃ PRUDNIK      

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 
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