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NOKU powraca!
Nowe NOKU, bo inny
wydawca, inni dziennikarze,
tylko korektor ten sam.
NOKU, czyli nieregularne
pismo bran¿owe
mi³oœników HKS wraca na
œwiat³o dzienne. Minê³y

jakieœ cztery lata od
poprzedniego numeru. Ale
co tam - wa¿ne ¿e jest kole-
jny. Numer mia³ byæ
odœwiêtny, zaczynaæ siê
felietonem prezesa
Berniego, ale prezes zla³
NOKU. Nie³adnie, panie
prezesie. Niniejszym - obok

programu Adobe Distiller,
który postanowi³ ze wszech
miar utrudniæ pojawienie siê
NOKU, trafia pan, panie
prezesie, na listê kos tego
numeru. I oby nastêpnym
razem by³o lepiej!
Piszcie do redakcji:
redakcja_noku@gazeta.pl

W numerze:
- Puchar Polski - s. 2-3
- Kabanos w Anglii - s. 4
- Ca³a prawda o Rychu - s. 5
- Jak Pele siê ¿eni³ - s. 6
- Skandal z udzia³em by³ego  

prezesa - s. 7
- Porady dredmena - s. 8

FOT. ANIA
BERNIOVA
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DAWNYCH
WSPOMNIEÑ CZAR

LEGENDY ODLEWU JEDNAK ZAGRAŁY! W OŚMIU, ALE ZAWSZE!

OKIEM KIBICA

JAK WPUŒCIÆ 17 GOLI 
I ZOSTAÆ BOHATEREM?

awno to było, kiedy
ostatni raz pisałam coś

o Odlewie. Dlatego tak bar-
dzo cieszyłam się na ten feli-
eton. Plan był taki: napiszę o
tym, jak to fajnie było spot-
kać się „po latach”, przpom-
nieć sobie, jaki był „stary
Odlew”. Niestety, rzeczy-
wistość zwerfikowała temat 
tego felietonu.
Dlaczego? Ponieważ tych w
grantowych koszulkach było znacznie
wiecej niż tych w srebrno-granatowych. I
zrobiło mi się smutno. Bo nikt nie miał
obowiązku przyjść na mecz Legend
Odlewu. Nikt nie miał obowiązku grać,
jeśli nie chciał. Nikt nie miał obowiązku
czuć się nadal związany z Odlewem. Nikt

poza tymi, którzy obiecali, że przyjdą i
zlali sprawę. I nie chodzi tu o nazwiska,
bo ci, którzy zawinili, chyba o tym
wiedzą. Przez ich nieobecność, to co
miało być wielkim świętem, mogło

zakończyć się klapą i wsty-
dem. Nie zakończyło się tak
jednak dzięki tej ósemce,
która dzielnie walczyła
przeciw jedenastu i ich zmi-
ennikom. I naprawdę
można zostać bohaterem
tracąc 17 bramek. Pokazał
to Marek, który uchronił
zespół przed stratą kolejnych
goli. Pokazali to Dudzik,
Heavik, Błachol, Larsson,

Błażej, Miki i Młody. Wszyscy zostawili
na boisku wiele zdrowia. I nieważne, że
stracili 17 goli. Ważne, że byli. Że dzięki
nim nie było wstydu.   Werka

P.S. Młody, obiecałam Ci miłe słówko w
felietonie: świetna postawa w obronie!
Może tam jest Twoje miejsce?

Legendy Odlewu w pe³nym zestawieniu. Od lewej: Larson, Miki, Blazi, Hewik, M³ody, B³achol, Maras i Dudzik.

tym meczu było już tak głośno, że
niewiele da się jeszcze napisać.

Dodajmy tylko, że Blazi Wandtke
przeszedł do historii jako pierwszy gracz
Odlewu, który władował dwa swojaki w
meczu. – Pomogła mi ambicja. Sił nie
było, ale ruszałem do każdej piłki. Taki
Miki się nie ruszał i goli nie zdobył –
mówił Blazi. A po meczu Miki nie miał
wątpliwości. – Jak będzie coś takiego za
rok, to najpierw stanę gdzieś po cichu za
krzakami i jak zobaczę, że jest 
jedenastu, to przyjdę.
Ponoć w przyszlym roku zorgani-
zowaniem startu Legend ma się zająć wiel-
ki nieobecny – ex-prezeseiro Rosół.

Skład Legend (1-4-2-1): Marek Kaczmarek – Rafa³ B³achows-

ki, Rafa³ Dudziñski, Tomasz Wypychowski, B³a¿ej Wandtke – Jan 

Andrzejewski, Miko³aj Kirschke – Szymon Sitek.

Bramki: 0:1 Hasiñski (4.), 0:2 Grosz (8.), 0:3 Ciapa (14.),
0:4 Glonek (16.), 0:5 Grosz (34.), 0:6 Wandtke (37.,
samobójcza), 0:7 Stolarczyk (39.), 0:8 Szurkowski (41.),
0:9 Michalski (50.), 0:10 Grosz (54.), 0:11 Wandtke (61.,
samobójcza), 0:12, 0:13, 0:14 Szurkowski (65., 67.,
72.), 0:15 Stolarczyk (74.),  0:16 Michalski (79.), 0:17
Gwiazda (90.) 
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FOT. GRUPSKI
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Pierwsze karne

by³y w plecy
Odlew odpad³, bo w Z³otkowie gorzej wykonywa³ jedenastki

ierwsze karne przeszły do historii.
Może właśnie dlatego że pierwsze –

były nieudane. Bo przegraliśmy ze Złoty-
mi, którzy te karne to prawie co rok strze-
lają. Ale progres jest spory – po 1:4, 0:5,
0:7 czy 1:3 wreszcie chociażby remis.
Ale i remisu nie musiało być – to my
mieliśmy więcej dobrych okazji do gola.
Kibol, który po meczu wracał do Owińsk
z piłkarzami Złotych, niedawno opowia-
dał: – Byli zaskoczeni naszą grą. Mówili,
że to już nie ten sam Odlew, któremu
kiedyś w Błękitnych ładowali po osiem.
No cóż, gra grą, ale warto, aby zawsze
było jedenastu plus co najmniej czterech
zmienników. 
Co jeszcze zostało z tego wyjazdu?
Nowe boisko Złotych, które wreszcie
zostało oddane. Całkiem ładne, choć
twarde. Ale to ważne, że w takich

wioskach powstają niezłe murawy. Szko-
da, że nie w Poznaniu.
Odnotować można jeszcze debiuty w
Odlewie - i to aż trzy. Zadebiutowali więc
Szafir, Paweł Dominiczak, zwany też Lot-
nikiem i Rafał Wąsowicz. Zmiany zabrakło
dla Wiwacza, ale co się odwlecze... Teraz
w kolejce czekają jeszcze Błachol, Norbert
i Grucha - zatem ma kto grać. Niech więc
zawsz będzie nas co najmniej 15!

Skład Odlewu (1-4-4-2): Wojciech Szafran – Pawe³
Dominiczak (86. Piotr Alexiewicz), Piotr Leœniowski, Maciej
Matyjasik (28. Maciej Matyjasik), Jacek Maj Ż – Andrzej
Grupa (60. Piotr Krygier), Robert Maciejewski (64. Wojciech
Bernard), Micha³ Bartkowiak, S³awomir Parus – Maciej
Kamaj, Piotr Cho³drych.
Gotowy do gry by³ równie¿ Adam Horbowski.

Bramki: 1:0 Stachowiak (48.), 1:1 Parus (72., po podaniu
Bernarda)

Rzuty karne: 0:1 W¹sowicz, 1:1 Stachowiak, 1:1 Kamaj (nad
bramk¹), 2:1 Kalcan, 2:2 Bartkowiak, 3:2 Zaworski, 3:3
Parus, 4:3 Œwiêcichowski, 4:4 Cho³drych, 5:4 Jagodziñski.

Jacek Maj (z prawej) raz gra w obronie, raz na bramce. Radzi sobie i tu, i tu.

P

FOT. KALINA
PELUSOVA

Puchar Polski 2006
By  dla Odlewu
wydarzeniem
niezwyk ym -
po raz pierwszy
wystawili my dwie
dru yny. Obie
odpad y, ale te
i oba mecze by y
niezwyk e.
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W kolejnej rundzie Z³oci podejmuj¹
Przemys³awa. Szkoda, ¿e w Pucharze
Polski nie ma dalszych gier dla prze-
granych. By³by mecz Odlew - Legendy.
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Kabanos na Wyspach
Dziœ czêœæ pierwsza nowej powieœci „Saga Rodu
Kabanosa” – Kabanos zaczyna przygodê w Anglii

ak potoczy³aby siê kariera nie-
zwykle uzdolnionego napastnika

Kabanosa, gdyby tylko niegodziwy
zarz¹d HKS pozwoli³ mu odejœæ z pol-
skiej VII ligi? Czy podbi³by Wyspy przy-
padkowo trafiaj¹c do pi¹tej ligi angiel-
skiej i legendarnego klubu Nuneaton
Borough? Niewykluczone. Zreszt¹
bêdzie mo¿na przekonaæ siê o tym 
œledz¹c nasze ³amy.
Transfer Kabanosa by³ ma³¹ sensacj¹
w lokalnej spo³ecznoœci Nuneaton.
Wszak do tej pory w dru¿ynie byli
niemal sami Angole – oprócz nich
jedynie Irlandczyk i klient z St. Kitts i
Nevis. Mened¿er Zenon Coudropodob-
ny nie mia³ jednak w¹tpliwoœci, ¿e
Kabanosa trzeba zatrudniæ. Przecie¿
ostatnio tylu Polaków przyje¿d¿a do 
kraju – to jest po prostu trendy! 
Kabanos postanowi³ zmieniæ œro-
dowisko bez wahania. – A co mi tam –
stwierdzi³. Ma³o go obchodzi³a perspek-
tywa doje¿d¿ania 1500 km do rodziny
raz na na jakiœ czas. Wa¿niejsze by³o to,
¿e w pobli¿u Nuneaton mo¿na gdzieœ
szybko z³apaæ haka – w Coventry, Birm-
ingham czy Leicester.
Gry ci w tej Nationwide North sporo –

22 dru¿yny w grupie, samej ligi
wiêc 42 razy trzeba doznaæ. A do
tego rozmaite puchary, sparingi
itp. Kabanos, przyzwyczajony do sezonu
w cyklu kwiecieñ-maj i koniec sierpnia-
paŸdziernik, postanowi³ popracowaæ
nad kondych¹. Nie wysz³o to na dobre –
w pierwszych meczach dycha³ rêkawami
ju¿ w pierwszej po³owie. No có¿, musi
siê jeszcze ch³opak sporo nauczyæ.
Kabanos dosta³ w klubie numer 9 - by³
to jeden z warunków przejœcia do
Nuneaton. Mened¿er Zenon
Coudropodobny po pierwszym treningu
okreœli³, ¿e Kaban bêdzie siê nadawal
do gry ofensywnej, a w ostatecznoœci
to i dziurê za³ata na bokach pomocy.
Nuneaton zaproponowa³o Kabanosowi
niez³e warunki kontraktu – 900 funtów
miesiêcznie: to wystarcza na aka-demik
plus bu³ki i wêdlinê w supermarkecie.
Szybko jednak podpisano 5-letni kontrakt

z pi³karzem, a cen¹ tego by³o zwiêk-
szenie p³acy do 1,1 tys. funtów.
Mened¿er Coudropodbny doœæ szy-

bko odkry³, ¿e napastnik Kabanos cho³u-
bi swojego poprzedniego coacha -
treneira Szynszyla. Ten na niego zbytnio
nie stawia³, Coudropodobny postanowi³
wystawiaæ Kabanosa w pierwszym
sk³adzie. Tyle, ¿e w trzech kolejnych
sparingach Kabanos gola nie zdoby³. Ba,
nawet asysty nie mia³. Ca³y bilans to
jedynie dwa niecelne strza³y. A mia³ lep-
szy klub byæ, reprezentacja mia³¹ byæ.
Mo¿e to wina tej aklimatyzacji - wiado-
mo, jak polscy profi jad¹ na Zachód, to
potrzebuj¹ czasu by och³on¹æ. A
Kabanos to te¿ polski profi. W ostatnim
sparingu, 0:3 z Bristol Rovers, Kaban
gra³ przez godzinê – osiem podañ, szeœæ
celnych, dwa kluczowe to jego bilans w
protokole. A kibice wierz¹, ¿e wkrótce 
bêdzie lepiej. 

J

Oto Kabanos w przedstawieniu statystycznym. Jak widaæ, jest ch³opak agresywny, b³yskotliwy i zdeterminowany. Pocz¹tki na Wyspach s¹ jednak ciê¿kie.
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Wiek: 25 (w listopadzie)

Stan cywilny: kawaler, choæ jaki ze
mnie kawaler, jak od 10 lat grzecznie
za Juli¹ biegam…

pozycja na boisku: nominalnie:
obroñca, de facto: pomocnik

Koledzy wołają na mnie: Rychu, bo
wszystkie Rychy to...

Odlew dla mnie to: Jedyna szansa,
¿eby wyst¹piæ w polskiej lidze (i co z
tego, ¿e siódmej?)

Ideał kobiety: Julia Tymoszenko,
rzecz jasna. Gdy uœcisn¹³em jej rêkê
i powiedzia³em “Poliaky z Wamy”,
ona tylko lekko zarumieni³a siê i
spod warkocza odpar³a “Diakuju”. To
“Diakuju” noszê w sercu po dziœ
dzieñ...

Mój pierwszy raz: Ju¿ od rana by³em
poddenerwowany. Wiedzia³em, ¿e
dzisiaj j¹ dotknê i na tym nie
poprzestaniemy. 
PóŸniej zobaczy³em j¹ na zielonym
tle, by³a wilgotna, ale i ja bylem ju¿
spocony. Nie mog³em do niej dotrzeæ.
Kilku ch³opaków podawa³o j¹ miêdzy sob¹. By³em wœciek³y
na nich, chocia¿ byli tam i moi kumple. 
W koñcu potoczy³a siê do mnie, taka niewinna, taka
nieœmiala. Podbieg³em do niej i z ca³ej si³y... kopn¹³em
j¹.  
Z ekstazy ocuci³ mnie g³os Matyjasika: “Rychu, kurwa, nie
wybijaj na oœlep! (mecz Odlew – LZS II Wronczyn,
30.04.2006)

Seks jest dla mnie: Ostatnio spore
problemy, bo wci¹¿ mi siê wydaje,
¿e Maciej Matyjasik stoi nade mn¹ i
powtarza te swoje: “Nie na oœlep,
Rychu. Nie na oœlep…”

Używki: W ¿yciu nie zapali³em ani
jednego papierosa i wytrzymujê na
boisku oko³o 20 minut. Co by by³o
gdybym zapali³? 

Gdyby nie Polska, to: Wiadomix -
Ukraina

W wakacje to preferuję: Jak nie
zapieprzam w Anglii, to wiadomix –
Ukraina.

Kaczory to ptaki, które: Spowodo-
wa³y, ¿e w³aœnie jestem w New-
haven, a chcia³bym byæ w Poznaniu.

Chciałbym grać jak: Simon Halsey
(Newhaven FC, Sussex County Foot-
ball League Division 3, czyli na
nasze 11 liga). Co za kondycja! 

Ogólnie jestem zajebisty, bo: w
Odlewie niezajebistych nie przyjmuj¹.

Dogrywka z... Rychem

Jestem st¹d, œciœlej z Or³a. Ca³y przebieg mojej
edukacji rownie¿ zwi¹zany jest z Poznaniem (jeœli nie
liczyæ stypendium w Kijowie). Jednak charakter mojego
wykszta³cenia (stosunki miêdzynarodowe, filologia
rosyjsko-ukraiñska), ka¿e domniemywaæ, ¿e  w
przysz³oœci mo¿e mnie rzucaæ po Bo¿ym œwiecie…

RYCHU KUPIDURA

PIESKIE ŻYCIE DOBERMANA
obrze to ci miał u nas piłkarz
Owczarzak. Zawsze miejsce w pier-

wszym składzie, tłumy go wielbiły rytual-
nie szczekając... Doberman odszedł jed-
nak do A-klasy – do Juranda Bolechówko.
Coś tam kopnął w sparingach, strzelił
bramkę i miał asystę w lidze. Ale co z
tego – następny mecz zaczynał na rezer-
wie. A do tego dwa męczące treningi w
tygodniu. Warto było Andrzeju? W
każdym bądź razie w najbliższym czasie
można spodziewać się wizyty Dobermana
na naszym treningu. 

D
FOT. SKÓRA

FOT. ANIA
BERNIOVA
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Gdy Pele ¿onie
œlubowa³

Fotoreporta¿
paparazziego z
weseliska w 
Kongresówce

Pani M³oda i Pan Ju¿-Nie-M³ody w rytualnym tañcu ma³¿eñskim

Najwy¿szy w towarzystwie (w samym œrodku) Makaj. W koñcu to nie tylko król pola karnego, ale i
równie¿ lew na parkiecie!

Radek z kaw¹? Coœ mu siê chyba pomiesza³o,
wszak to znany mi³oœnik innych trunków...

Co za chwilê zrobi Rosó³? Nietrudno zgadn¹æ... 

Ex-wice Rana zabawia towarzystwo



nowym NOKU nie zabraknie,
oczywiście, miejsca dla kibiców.

Miał być tekst przywódcy grupy HKS
Ultras Ufoka, ale ten chyba zapomniał
go napisać/wysłać. Ufokowi zdarza się to
ostatnio dość często, ale może lato minie
i sympatyczny kibic wróci do formy.
Dziś więc o Nabojce – ekipie z Górczy-
na, która dość regularnie bodaj od pół-
tora roku wspiera srebrno-czarnych.
Tegosezonowe ich wsparcie to wizyta
na sparingu z Bolą oraz doping na
meczu Legend. Byli zresztą oflagowani,
z efektowną kartoniadą (na zdjęciu).
Piłkarze Odlewu liczą na dalszy głośny
doping – gromkiej jeszcze jeden, kawał
futbolu, pokażcie kawał futbolu, czy też
sto lat.
Kibiców również prosimy o przesyłanie
felietonów pod adres:
redakcja_noku@gazeta.pl
Fajnie by było zachęcić do dopingu
kolejnych zapaleńców. 
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ZAINWESTUJ W TISZERT ODLEWU!

Pomo¿esz klubowi, a i na mieœcie bêdziesz móg³ siê godnie pokazaæ!

T-shirty mo¿na zamawiaæ w dowolnych kolorach i rozmiarach - od S do 
podwójnego X. Koszt Tiszerta to 25 z³. Zamiejscowym koszulkê wyœlemy 
poczt¹.
Szczegó³y: redakcja_noku@gazeta.pl

NIE CZEKAJ NA KOLEJNE LATO!!!

CO ZROBI£ BY£Y PREZES?
bulwersowani pi³karze Odlewu,
zaskoczeni rywale i arbiter – to

efekt niecodziennego wydarzenia po
sparingu Odlewu w Pomarzanowicach.
Sprawc¹ by³y prezes Rosó³, który w
brutalny sposób napad³ na pi³karza 
Grupskiego.
A by³o tak – Odlew, w mocno
przetrzebionym sk³adzie, przegra³ 0:4
z ekip¹ Celiko Pobiedziska. Pi³karz
Grupski poszed³ do arbitra Smoczyka
podziêkowaæ za sêdziowanie, odebra³
pi³kê i stara³ siê wyjaœniæ jedn¹
sporn¹ sytuacjê. Chodzi³o o to, czy
pi³karz stoj¹cy za boiskiem (nawet
je¿eli w tym samym momencie
powinien byæ na boisku),  mo¿e wbiec
na murawê i przerwaæ akcjê. Zdaniem
Grupskiego nie móg³ tego zrobiæ –
musia³ mieæ pozwolenie arbitra, a

je¿eli nie mia³, dostaæ kartkê. Sêdzia
zgodzi³ siê z t¹ tez¹ dwa tygodnie
póŸniej – prowadzi³ bowiem mecz 
Legend.
Niemniej Roso³owi wiêcej nie by³o
potrzebne, by zaatakowaæ obecnego
wiceprezesa. Po dwóch dniach napiê-
cie ucich³o, ale niesmak pozosta³ - by³y
prezes nie przeprosi³ kolegi. Czy¿by
chcia³ siê staæ Macierewiczem
Odlewu? Nie min¹³ miesi¹c, a pi³karz
Rosó³ znów chcia³ iœæ na solo – tym
razem z rywalem z ekipy Mokrego.
Panie Marcinie, mo¿e czas zwolniæ
tempo? Przecie¿ pi³ka w naszym wyko-
naniu to czysta przyjemnoœæ, satys-
fakcja z ruchu na œwie¿ym powietrzu.
Redakcja NOKU liczy na g³osy pi³karzy i
sympatyków dru¿yny - pchajcie mejle
pod adres: redakcja_noku@gazeta.pl.

Dziêki monitoringowi wiemy, jak by³o naprawdê. Grupski (z lewej) wyjaœnia sprawê z arbitrem. Za chwilê
do akcji przyst¹pi zmierzaj¹cy z ty³u ex-prezes Rosó³

KĄCIK
KIBICA Z

W

OG£OSZENIE BEZP£ATNE
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Stopka redakcyjna
Redaktor naczelny: Wonski Korekta: Wonski Sk ad: Wonski Foto: Wonski i nie tylko
Sekretariat (podaje dobr  kaw ): Rosó Kontakt z redakcj : 
edakcja zastrzega sobie prawo do zlania tekstów niepoprawnych ideowo. 
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redakcja_noku@gazeta.pl

Zdarzy³o siê 
tam kiedyœ...
WRZESIEÑ, AD 1276

ff-czesny książe poznański Prze-
mysł II, co właśnie niedawno tym

księciem został, nie wiedział jeszcze, że
za niecałe dwie dekady zostanie pier-
wszym po jakimś tam czasie królem. Nie
wiedział też, że za jakieś siedem stuleci z
niewielkim okładem imię jego miasta
będzie rozsławiał Husarski Klub Spor-
towy Odlew. 

LARSON DOBRA RADA
Dziœ odcinek pierwszy - jak zrobiæ dredy i utrzymaæ w ³adzie – radzi nasz odlewowy dredmen

a początek należy zaopatrzyć się w
odpowiednio silną motywację, która

pozwoli na podjęcie ostatecznej decyzji o
dokonaniu rewolucji na włosach; nieod-
wracalnie (do momentu ścięcia) przemien-
imy je bowiem w mopa. Jak już z
motywacją jest OK, należy pamiętać, że
włosy powinny być przynajmniej „za
ucho”, a najlepiej „do ramion” lub dłuższe.
W niczym nie przeszkadza posiadanie
włosów z tendencją do układania się w
loki, a wręcz przeciwnie, takie włosy nawet
bardziej lubią się zdredzić i potem mniej
fikają. Warto też dodać, że choć grubość
przyszłych dredów to nasz osobisty wybór,
to należy pamiętać, że im grubszy dred,
tym trudniej się go robi i w przypadku
dłuższego niemycia bardziej śmierdzi...
Dredy można zrobić na dwa podstawowe
sposoby - albo wybulić grubą kasę i pójść
do fachowego zakładu fryzjerskiego (ale
ładne dredy to przecież nie są dredy!)
albo znacznie taniej i bardziej
młodzieżowo -  skorzystać z usług osób
mniej facho-wych, ale za to robiących
dredy z pasją. Frędzle na głowie można

zrobić też samemu metodą na „niemy-
cie” (nie próbowałem i nie polecam). 
Do najpopularniejszych sposobów - „z
warkoczyków” i „przez tapirowanie”
potrzebujemy drugiej osoby. Sami nie

damy rady - nie ma co się łudzić. Ludzie
biegli w filcowaniu włosów mają swoje
tajniki - jedni sypią popiół, inni dodają
ludwika, jeszcze inni dorzucają trochę
cukru. W moim przypadku włosy zostały
zrobione przez tapirowanie naturalne (bez
„dodatków”). Mopa zrobił mi kumpel
(dorabiał do renty, bo renta cienka), który
po wydzieleniu kłaków na dreda i związa-
niu ich nitką, napieprzał je grzebieniem.
Gdy włosy same zrozumiały, że Wersal
się skończył, brał następną porcję na kole-
jnego dreda, itd.
Ogólnie przez pierwszy miesiąc wyglą-
dałem jak kompletny debil (włosy muszą
zrozumieć, że od teraz mają cuzamen do
kupy tworzyć dreda), potem stopniowo
włosy się przyjmowały i tak po roku
wyglądałem już nie jak kompletny, a
tylko debil. Z czasem włosy zrozumieją
na czym polega ich rola i robią się fajne, 
albo nie.

| W kolejnym odcinku opowiem, jak
utrzymać dredy w sfilcowanym stanie.
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* COUDRA poszukuje dwóch korków,
bo z tych co ma, co chwilê mu
wypadaj¹. Jakby ktoœ mia³, to niech
siê zlituje. A jakby mia³ ca³e buty...

* KABANOS chce zapewniæ klubowi
niez³¹ promocjê. Pragnie wykorzystaæ
do tego rodzinny sklep erotyczny.
¯yczymy powodzenia!

* LARSON ma traumê, bo mu jeden
z kotów nie wrócil do chaty. Kot
wyszed³ z domu tydzieñ temu i siê
nie pokaza³. Podobno kot by³ niez³ym

desperatem i czêsto wraca³ do
domu pokancerowany. Niemniej
Larson ju¿ zapowiedzia³, ¿e 
ewentualne gole strzelone Mara-
toñczykowi dedykuje kotu. A mo¿e
warto podaæ rysopis kota? £amy
NOKU s³u¿¹ pomoc¹!

* MICHA£ TROCHA postanowi³ wyemi-
growaæ do Szkocji – ma tam przez
cztery lata studiowaæ. W tej sytuacji
najm³odszym pi³karzem w ekipie
stanie siê LARSON, którego o dwa
tygodnie wyprzedza S³awek PARUS. 

ZAS£YSZANE W KLUBIE
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