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CZEŚĆ

Witamy wszystkich w kolejnym numerze naszego pisma. Dziś przedstawimy 
relację z meczów w Krakowie i Zabrzu, wywiad z Januszem Nawrockim, 
spięcie z Polonią fan-clubu z Tarnowskich Gór, jak jeżdżą inni oraz 
reklamówkę Studia Tatuażu prowadzonego przez Młodego. Opiszemy także 
parę spraw związanych z naszym klubem oraz j ego sympatykami.

Teraz prosimy o głośny i gorący doping dla naszej ukochanej 
drużyny. .

mm
Dziś zbierane będą podpisy, które zostaną przedstawione Radzie Miasta Chorzów, 
dotyczące sprawy likwidacji ulicy Cichej w związku z budową średnicowki obok 
naszego stadionu. Prosimy o podpisy na liście, z którą będą chodzić ludzie po
stadionie.
Na meczu z Widzewem do każdego biletu dodatkowo dopłacaliśmy 1 złotówkę na 
małolata, który padł ofiarą frąjerskiej zagry wki kurewki z Warszawy. Zebrało się 
tego niecałe 14 baniek i w całości zostało przekazane na konto szpitala w 
Siemianowicach Śląskich z przeznaczeniam na wiadomą sprawę. Do tego dorzuci 
się także Klub Kibica (jak wielka będzie to suma nie wiadomo, lecz nie mniej niż JO 
baniek).
Czynione są już przygotowania do II Turnieju Piłki Halowej kibiców KS Ruch 
poświęcony Remikowi z Radlina. Już wiadomo, że będzie poparcie ze strony miasta 
Radlin. O szczegółach dowiecie się na turniej ach halowych.
Co do turniejów halowych to Spodek jest cały czas sprawą pod znakiem zapytania. 
Wiadomo natomiast, że turniej na Ruchu odbędzie się napewno i podobno wezmą w 
nim udział tylko drużyny I i Ii-ligowe ze Śląska.
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Do stolicy lajkoników wybraliśmy się jak zawsze pociągiem 
specjalnym, którego odjazd nastąpił o godzinie 10 z Batorego. Zebrało się nas 
ok. 300 osób w niebieskich szalach oraz ok. 50 psów w czarnych mundurkach 
uzbrojonych w strzelby. Droga minęła spokojnie bez przygód aż do stacji 
docelowej, gdzie oczekiwała nas o wiele większa grupa dziewczyn z 
Krakowa. Pod kasami małe zamieszanie, bo ceny biletów w ogó 
le nie odpowiadały wydarzeniu na stadionie (no może przyjazd najlepszych 
kiboli w Polsce, bo o drużynie nie ma mowy). Ceny 15 i 20 złotych zostały 
dzięki inteiwencji prezesa zmienione na 10 złotych. Na meczu doping aż
do przerwy,w której to mały incydent kiboli Wisły, którzy pa lili................. z
ochroniarzami. Po meczu zwycięskim 3:0 nastroje bardzo się polepszyły, o 
czym nie można powiedzieć po meczu z ŁKS-em.
Powrót - spokój, mała liczba kiboli to jedyny mankament tego wyjazdu.

I ęmm jest ta Poimm  ?

Po meczu z Widzewem kibole Ruchu z Tarnowskich Gór w sile 10 
osób obawiali się Polonii Bytom, która w ten sam dzień grała hokej z 
Zagłębiem Sosnowiec.
Po przyjeździe na dworzec uzbrójeni w sprzęt, oczekiwaliśmy ich w ostatnich 
drzwiach autobusu. Po chwili w pierwszych drzwiach pojawili się kibice w 
niebiesko-czerwonych szalach w sile 14-16 sztuk. Od razu ruszyli w naszą 
stronę zdecydowanym krokiem. Jeden z naszych kolegów nie czekając na ich 
reakcję, po wyciągnięciu metrowego baseball'a ruszył w Polonistów a reszta 
za nim. Polonia paląc wrotki z autobusu tak szybko spierdalała, ż 
e dwóch z nich nie wyrobiło na zakręcie i dostali konkret bicie, jeden ze 
złamaną ręką leżał przed autobusem. Po chwili Polonii zebrało się przed 
autobusem ok. 35 sztuk, ale będąc w szoku po tym co się stał 
o nie próbowali ponownego wej ściado autobusu. Na nasze szczęście!!!



Kt© Twoim zdaniem jest najlepszy na Górnym Śląsk
SONDAŻ

Kochan (Kotwica Kołobrzeg) - myślę, że na Górnym Śląsku najlepszy jest. Ruch Chorzów. Mają 
dobrą ekipę, wszędzie jeżdżą i nieźle dymią. Na drugim miejscu stawiam Górnik Zabrze, później 

GKS Katowice, GKS Tychy i Polonia Bytom.

Baru (Siarka Tarnobrzeg) - moim zdaniem najlepszy jest Ruch Chorzów. Choć nie jest tak liczny jak 
GKS Katowice, ale jest lepiej zorganizowany i więcej się słyszy o dymach chorzowian. Najsłabszy z 
wszystkich ekip jest Górnik Zabrze.

Felix (JKS Jarosław) - moim zdaniem najlepszy na Górnym Śląsku jest Ruch Chorzów. Jest ich dużo na 
meczach, nieźle się prezentują. Później Górnik Zabrze, który ma problemy z Ruchem. Najgorsi według 
mnie są kibice GKS-u Katowice. Myślę, że kibice z Górnego Śląska nie przedstawiają wielkiej siły 
bojowej. Dziwi mnie, że kibice z tego regionu tak słabo pokazują się na reprezentacji.

Uchol (Ruch Chorzów) - moim zdaniem nie chwaląc się, ale my hool's Ruchu jesteśmy na dzień 
dzisiejszy najlepszą ekipą na Śląsku. Duża średnia na wyjazdach, kilka udanych dymów. Na drugim 
miejscu stawiam tyski GKS, choć klub się rozleciał to kibice dalej istnieją i walczą dość dobrze. 
Następni w kolejności to kibice Polonii Bytom, chociaż niektórzy uważają ich za cieniasów i 
konfidentów to ja osobiście ich pow;ażam i miałem z nimi ostre dymy. Na następnych miejscach 
umieściłbym GKS i Górnik. GKS Katowice - ilość spora, ale klub kibica i hooligans tu coś nie gra. 
Górnik Zabrze kidyś miał ekipę, ale te czasy już minęły. Teraz to cieniasy.

Tomas (Miedź Legnica) - Ruch Chorzów' są bardzo dobrzy na wyjazdach, duży młyn na wszystkich 
meczach, bardzo dobrze zorganizowani, ale o wielkich dymach nie słychać poza oczywiście "Spodek 
'98". Na drugim miejscu GKS Katowice - w; ostatnim czasie jest u nich coraz lepiej, chuligani sa tam 
coraz lepiej zorganizowani, ale słabiej jest z wyjazdami, o zadymach nie słychać, a "Spodek'98" było ich 
tam dużo i było słabe zabezpieczenie dlatego trochę zadymili (tak mi się wydaje). Później trzy 
równorzędne ekipy: GKS Tychy, Górnik Zabrze i Polonia Bytom. GKS Tychy nie ma piłki, ale istnieją, 
kiedyś nieźle dymili. Górnik Zabrze słabo prezentował się ostatnio u siebie, ale nawet nieźle na 
wyjazdach. Polonia Bytom niezły młyn, ale dlatego, że dobrze grają. Jak ostatnio byliśmy u nich to nie 
mieli młyna, ale zrobili akcję po meczu. Jak utrzymają taki młyn to w najbliższych latach mogą być 
dobrzy.
Ul tras (Chrobry Głogów) - moim zdaniem na Górnym Śląsku prym wiodą kibice Ruchu Chorzów; 
Pokazują się licznie na wyjazdach, maja niezłą ekipę do zadymy, extra prezentują się u siebie, zawsze ich 
młyn jest na poziomie. Następnie postawiłbym na GKS Tychy, gdyż po wycofaniu drużyny z pierwszej 
ligi dalej istnieją i jeżdżą na GKS. Mają ekipę, która napewno potrafi przydymić 
. Dalej Polonia Bytom, która jest coraz lepsza u siebie jak i na wyjazdach, chociaż zdarzają się im też 
wpadki. Na uwagę zasługuje też Górnik Zabrze oraz GKS Katowice. Te dwie ekipy stawiam na równi. 
Górnik słabo prezentuje się u siebie, ale jeździ na wyjazdach nieźle. GKS-u jest dużo u siebie, na 
wyj azdach jeżdżą nieźle ale do nich nie mam przekonania.

Roki (Wisła Kraków) - najlepszy jest Ruch Chorzów’, który dobrze się prezentuje, w dymach też są 
dobrzy, ale powinni zrobić coś z tym gdyż jest ich 1800 a w zadymie bierze udział 70-80 hools (przykład 
"Spodek '98"). Dalej siły są wyrównane. Górnik, Katowice i Tychy prezentują podobny poziom. Może 
trochę przoduje GKS Tychy. Polonia Bytom coś próbuje wykręcać, choć są w- cieniu ww. ekip.

Łysy (Bałtyk Gdynia) - Ruch według mnie najlepszy. Dużo ich u siebie, najwięcej na derbach. Sporo ich 
jeździ na wyjazdy. N astępne miejsce Polonia Bytom, która bardzo się poprawił 
a w ostatnich latach i chyba jest lepsza od pierszoligowców z Zabrza i Katowic. Górnik Zabrze to trzecia 
siła. Przyzwoicie jeżdżą na wyjazdy, ale słabi u siebie. Na uwagę zasługuje jeszcze KS. Tychy oraz KS



Katowice. Im daje ex-equo czwarte miej sce. Reszta to III liga hool s.

Kania (Gwardia Koszalin) - najlepszy Ruch Chorzów, który ma bardzo dobrą ekipę. Jeżdżą w dobrych liczbach 
na wyjazdy. Później GKS K atow ice, który ma lepszą brygadę niż G órnik. P o trafią  
zorganizować się na ekipy, które przejeżdżają przez Katowice. Później Górnik Zabrze, który też jest niezły, ale 
potrafią się tylko zmobilizować na derby z Ruchem i GKS-em. Jest jeszcze Polonia Bytom.-.,:

Arek (GKS Katowice) - wg. mnie najlepszy jest Ruch. Dobra ekipa, najlepsze wyjazdy w Polsce. Drugi jest 
GKS Katowice, który pokazał, że potrafi dymić m. in.: Spodek, Częstochowa. Trzeci j est Górnik Zabrze, który 
nieźle jeździ na wyjazdy. Dalej GKS Tychy pomimo, że to klasa A chodzi ich sporo na mecze i są wierni 
swojemu klubowi. Później jest Polonia Bytom, która kiedyś była mocna. Teraz jest trochę gorzej. Zaznaczyć 
jeszcze można Piast Gliwice, który gra w A klasie. Młyn ich liczy od 500 do 1500 szala.

Filip (PoloniaBytom) - najlepsi moim zdaniem sąfani Ruchu. Ostatnio powyrastali jak grzyby po deszczu, jest 
ich naprawdę wielu. Na tak liczną ekipę jak mają obecnie to słabo dymią, ale ich wyjazdy robią wraź 
enie. Drugie miej sce przyznałbym Polonii Bytom. Jesień mieliśmy dobrą pod względem kibiców na wyjeździe 
jak i pod względem hools. Rzecz jasna mamy mniej liczne wyjazdy niż Ruch, GKS czy Górnik ale my jesteś 
my kibicami z Bytomia (mamy bardzo mało fan-clubów). Od nich większość to fan-cluby (szczególnie Ruch). 
Od 10 sez. gramy w II lidze i jakoś się trzymamy. Trzecie miejsce GKS Katowice rzecz jasna "pseudo", bo 
Klub Kibica to leszcze, który psuje tylko katowiczanom opinię. Czwarte miej sce Górnik Zabrze. Nie słychać o 
ich zadymach, ale przyzwoicie jeżdżą na wyjazdy. Odra Wodzisław jest bardzo cieniutka, jeszcze bardzo dl 
ugo nie będą się liczyć. Z ankiety wyłączyłem GKS Tychy, ponieważ po spadku z I do IV ligi nie wiem co się u 
nich dzieje.

Fan (Stomil Olsztyn) - moim zdaniem najlepszą ekipą na Górnym Śląsku jest Ruch Chorzów. W 
przeciwieństwie do innych ekip są lepiej zorganizowani. Liczni na meczach u siebie jak i na wyjazdach. W 
Olsztynie 09.08.97 pojawili się wsileok. 250 szali. Na swoich meczach starają się dymić z psami.

Radek (Zagłębie Sosnowiec) - wg kolejności: Ruch Chorzów najlepsza ekipa. Fajne flagi, niezły młyn, 
najlepsi na wyjazdach. Szkoda, że przez ostatnie 2 lata nic nie robią. W Spodku napierdalało się 
tylko kilka osób. Zamiast lać Zabrze zrobili z nim jednodniowa zgodę i lali GieKSę. To jest napewno ich 

dużym minusem. Jak na taką ekipę powinni coś zrobić ze zgodami. Górnik Zabrze - miałem o nich dobrą opinię 
, ale po tym co zobaczyłem ostatnio to muszę stwierdzić, że to są chłopcy do bicia. Ich plusem jest to, że jeżdżą 
wszędzie na wyjazdy, minus to Hagi, zgody i ich młyn u siebie. W Spodku mieli chyba zwyżkę 
formy. GKS Katowice - nie są najlepsi, ale nie można powiedzieć, że są słabi. Obicie Lecha o czymś świadczy, 
chociaż tydzień później dostali wjeby od połączonych sił Lecha i Cracovii. Mają niezł 
e wyjazdy, niezłe flagi ale słaby młyn, a ich niemieckość robi z nich palantów. Polonia Bytom - dobrzy, ale 
tylko u siebie. Mają fajne flagi, dobre zgody, ale brak wierności do klubu, gdyby spadli do V ligi to pewnie w 
ogóle by ich nie było. Brak dymów z powodu małych liczb na wyjazdach. Pokazują się jednak w skromnych 
ilościach na kadrze i to jest ich plusem. GKS Tychy - po spadku nie mogę nic powiedzieć o nich dobrego, ich 
plusem jest to, że nadał są i jeżdżą. Mają fajne flagi, dobre zgody. Brak dymów oraz młynu, ale co się dziwić, 
przeciez to V liga. Jeżdżą na kadrę.

Marek (Cracovia Kraków) - co do ekip ze Śląska to trudno jest napisać kto jest najlepszy (reprezentują 
podobny poziom - nienajwyższy, a nawet słaby), ale spróbuję. Najlepsze wrażenie robi Ruch Chorzó 
w - duże wyjazdy, niezły młyn na meczach derbowych oraz z Legią i Widzew'em, Słabsza strona to.mecze 
Reprezentacji. Dalej umieściłbym GKS Tychy » za czasów "Sokoła” niezły młyn, kilka ciekawych zadym z 
policją, obecność na każdym meczu kadry włącznie z wyjazdami (Anglia, Włochy). Dalej Górnik Zabrze i 
GKS Katowice prezentują podobny poziom - średni młyn, średnie wyjazdy. Co do zadym to raczej mało, a jeśli 
już to między sobą (przykład Spodek *98). Duży minus to skłonność do konfidenctwa - idą w kierunku Wisły 
Kraków i Zagłębia Lubin.
Sokół (Polonia Ś widnica) - uważam, że dominuje tam Ruch Chorzów'. Jest ich dużo u siebie i na wyjazdach, ale



za to mało na Reprezentacji. Potrafią zadymić, ale w dalszym ciągu niemieckie okrzyki i flagi. Dalej 
Katowice, Tychy, Zabrze i Bytom podobnie jak Ruch są nieźli, ale kolejność na Śląsku to: 1 Ruch. 2 
Górnik, 3 GKS Tychy, 4 Polonia Bytom, 5 GKS Katowice.

Maciek (Polonia Bytom) - wg, mnie bezsprzecznie na Śląsku rządzi Ruch. Są liczni i dobrze dymią. 
Na drugim miejscu postawiłbym na Polonię Bytom i GKS Katowice z lekkim wskazaniem na nas. 
Myślę, że teraz podobnie jeździmy, dymimy. Potem GKS Tychy, ale tylko dlatego, że obecnie nie mają 
się pokazać. Na końcu Górnik, który ostatnio spuścił z tonu, ale może coś się u nich ruszy.

Damian (GKS Tychy) - ekipy poszczególnych klubów liczących się na Górnym Śląsku (nie wg 
kolejności): T
GKS Katowice - dużo ich u siebie i nic poza tym. Ich minus to to, że na stadionie GieKSy sa dwie 
ekipy. Pierwsza to "Oflicial Hooligans", a drudzy to Klub Kibica. Kibole GKS-u to zbieranina ze 
wszystkich miasteczek śląskich, słabo dymią, tracą dużo flag i szali. Nie stanowią zagrożenia na piłce 
nożnej, a tym bardziej na hokeju.
Ruch Chorzów - dużo ich u siebie i potrafią zadymić. Na Górnym Śląsku są uważani za najlepszych, 
stanowią konkretną ekipę, ale z tą siłą co posiadaj ą(np. Spodek '9 8) powinni być lepsi. Na Spodku jest 
ich zawsze najwięcej, tak samo jak na meczach derbowych, prowadzą dobry doping, ale ich minus to 
szale niemieckie w ich młynie. Tak samo jak GKS kibole Ruchu to też zbieranina z miast i miasteczek 
śląskich i ich okolic. U siebie na meczach stanowiązagrożenie dla przyjezdnych.
Górnik Zabrze - ogólnie na Górnym Śląsku są najsłabsi i nawet cieniutko u siebie wyglaŁdają. Kibice 
Górnika to zbieranina z całego Górnego Śląska - jedyna ich mobilizacja to mecze derbowe. Ostatnio w 
Spodku dostali niezłe wj eby od GKS-u i Wisły. Nie stanowią żadnego zagrożenia nawet u siebie. 
Polonia Bytom - ogólnie jest ich u siebie do 500, ale maj ą zgraną paczkę. Napewno sąlepsi od GKS-u i 
Górnika, ich minus to 11 liga, ale potrafią dymić u siebie. Zawsze pokażą się na Reprezentacji i to w- 
dużych ilościach. Mają też hokej w I lidze, ale kompletnie go olewają. Na Śląsku uważani są za 
jednych z lepszych. Dla kibiców przyjezdnych stanowią zagrożenie.
GKS Tychy - dla mnie najlepsza ekipa na Śląsku, ale że jestem kibolem GKS-u to nie będę opisywał 
swojego klubu;, sami możecie nas ocenić. Po spadku z I łigi do V dalej jesteśmy z klubem na dobre i na 
złe. Myślę, że nie raz jeszcze pokażemy całej Polsce, że to mv jesteśmy "Królowie Śląska - GKS 
Tychy-Polska".
Henio (Apator Toruń) - dla mnie na całym Górnym Śląsku jest najlepszy Ruch Chorzów. Nie sądzę tak 
dlatego, że jeżdżę na Ruch, ale dlatego, że ma super doping, w dużych ilościach jeź 
dzi na wyjazdy i potrafi nieźle przydymić.
Łukasz (Górnik Wałbrzych) - na Górnym Śląsku wg mnie najlepszy jest Ruch, a to z wielu względów. 
Po pierwsze najliczniej jeżdżą na wyjazdy; mecze derbowe swoją drogą. Napewno prześcigają 
GKS i Górnik. Te dwie ekipy są mniej więcej równe chociaż też majązaskoki. Martwi mnie trochę to, 
że ekipy ich zmalały co pozytywnie odbiło się na Ruchu. Jest jeszcze wierny GKS Tychy. Nie piszę tak 
dlatego, że mamy z nimi zgodę, tylko dlatego, że wiernie istnieją. Została im tylko V liga i hokej. 
Jeżdżą na to i na to. Na piłkę nie mają dalekich wyjazdów, ale jeżdżą w granicach 150-200. Byli także 
na meczu ŁKS - Widzew w 100 osób, co świadczy o ich znakomitym zaangażowaniu. Słowo też 
należy się Polonii Bytom, oni jakby w tym sezonie się odrodzili, zaliczają wszystkie wyjazdy w7 
niezłych liczbach. Na koniec życzę tyskim fanom szybkiego powrotu do wyższych lig.

Królik (Chrobry Głogów) - zdecydowanie na pierwszym miejscu na Górnym Śląsku jest Ruch 
Chorzów. Drugie miejsce dla Polonii Bytom, a na dalszych pozycjach Górnik, GKS Tychy i GKS 
Katowice (kolejność ty cli trzech ekip jest przypadkowa).

Mariusz (GKS Katowice) - najlepszy jest Ruch Chorzów - niezła prezentacja u siebie, dość liczny 
młyn, całkiem niezła frekwencja wyjazdowa, pierwsza 10 hools w Polsce. Dalej GKS Katowice - 
trochę odbiegamy od chorzowskich, na Reprezentacji się nam nie wiedzie, zaliczyliśmy kilka 
drobnych wpadek. Spoty młyn u siebie, na wyjazdach nie najgorzej, trochę słaba organizacja.



WYWIAD Z JANUSZEM NAWROCKIM
-  Jak rozpoczęła się Twoja kariera?
- Od małego dziecka pasjonowała mnie piłka nożna. Kolega zaprowadził 
mnie do klubu i tak to się zaczęło. Jestem wychowankiem "Wisły" Kraków.
-  Co zadecydowało o tym, ze zostałeś piłkarzem naszego klubu ?
- Przypadek! "Sokół" Tychy się rozpadł, w którym grałem i dostałem 
propozycję z "Ruchu" Chorzów. Skorzystałem z tej propozycji, ponieważ 
chciałem j eszcze grać w I lidze.
-  Co sądzisz o sędziowaniu w polskiej lidze?
-Nasi sędziowie po prostu nie umiejątego robić.
-  Jakie jest Twoje zdanie odnośnie konfliktu PZPN- WKFiT?
- Uważam, że zawodnicy też powinni mieć coś do powiedzenia.
-  Co drużyna sądzi o powstaniu autonomicznej ligi piłkarskiej?
- Nie wiem, ale uważam, że to bardzo dobry pomysł.
-  Która z lig zachodnich, drużyn lub zawodników podoba Ci się najbardziej?
-  Większość lig. Dlatego, że j est to pełny profesj onalizm.
-  Jaka atmosfera panuje w drużynie przed dzisiejszym meczem?
- Zawsze panuje wspaniała atmosfera. Jeżeli jest presja wyniku wtedy to się 
odbijana grze.
-  Co sądzisz o losowaniu w Pucharze Polski?
-Jest szansa doj ść wysoko.
-  Czy opróczpiłki posiadaszjakiejś hobby ?
- Rozwiązywanie krzyżówek.
-  Kolega z drużyny, z którym najlepiej się rozumiesz?
-Wszyscy starsi. Młodzi inaczej patrząna wszystko.
-  Jakim poruszasz się samochodem?
-Ford Sierra.
-  Gdzie można spotkać się z Tobą po treningu, ulubione miejsce w 
Chorzowie?
- Kawiarnia klubowa, a w Katowicach na Giszowcu Pub "Joker"
-  Co sądzisz o nas kiholach Ruchu ?
^Sąwspaniali.
-  Coś na koniec.
-D la mnie jest zaszczytem grać w "Ruchu" Chorzów. Jako zawodnik "Wisły" 
nigdy nie przypuszczałem, że kiedyś będę grał w tym klubie. Jestem już 

wiekowym zawodnikiem i przepraszam kibiców, jeżeli kiedyś ich 
zawiodłem.
Cześć!



Kęt\' - jest to miasto 30-tysięczne w sercu Podbeskidzia, gdzie jest wiele subkultur, a między innymi 
szalikowcy.Ruch szalikowy w Kętach rozpoczął się gdzieś na początku lat 80-tych, gdzie kibice 
''Hejnału" Kęty w liczbie ok. 50 osób jeździli na wszystkie mecze swojej drużyny, a także na łódzki 
Widzew, który wtedy udanie występował w europejskich pucharach m. in. z Liverpoolem oraz 
Juventusem. Także na początku lat 80-tych kibice z Kęt zaczęli jeździć na "Niebieskich"; z początku 
było to parę osób, lecz później liczba wzrastała. Najbardziej znanym kibołem był "Unia", który do 
dzisiaj jeździ na mecze chorzowskiego "Ruchu", ponadto jeździ "Daroń" oraz obecnie przyjeżdżają na 
Cichą "Śledziu" oraz "Bako". Pomimo 70 kilometrów jakie dzieli Kęty od Chorzowa, przeważnie 
zawsze ktoś melduje się na Cichej i nie tylko, chociaż dojazd nie należy do najlepszych. 
W Kętach jest jeszcze paru "Widzewiaków", którzy jeżdżą sporadycznie, a i najczęściej na europejskie 
puchary, O innych kibicach klubów I-ligowych o ile to można nazwać nie wspomnę, gdyż wszystkie 
wiadomości o swój ej drużynie znają tylko z gazet. W połowie lat 90-tych wzrosła liczba kibiców na 
stadionie miej scowego "Hejnału" nawetsięgając do liczby 150-200 osób. Do sukcesów można zaliczyć 
obicie BKS-u Bielsko, jadącego z Kalwarii , przegonienie z Dworca Głównego w Bielsku także BKS-u 
oraz porządne bęcki j akie BKS dostał razem z Beskidem Andrychów, jadących tak jak kibice "Hej nału" 
do Wadowic, gdzie BKS serwował się ucieczką z pociągu zaciągając hampel na jakimś zadupiu, 
chociaż było ich trzy razy więcej. Były też kiedyś dymy z "Góralem” Żywiec. Był też niechlubny 
epizod gdzie dostaliśmy kapy w Bielsku od Zagłębia Sosno wiec. W chwili obecnej kibice "Hejnału" 
Kęty (barwy biało-fioletowe) mają sztamę z Unią Oświęcim (zasilaliśmy ich na hokeju) oraz Skawą 
Wadowice. Największa kosa to oczywiście BKS Stal Bielsko-Biała oraz "Beskid" Andrychów i chyba 
"Góral" Żywiec gdyż dawno nie mieliśmy z nimi kontaktu. Ponadto pojawili się też szal i kowcy na 
"Ceramedzie" Komoro wice, podobno w Chełmku i jakieś oszołomy z "Metalu" Węgierska Górka. Tak 
w chwili obecnej przedstawia się sytuacja w Kętach. Myślimy, że w następnym tysiącleciu wzrośnie 
i l o ś ć  k i b o l i  R u c h u  w K ę t a c h .  K I  B O L E  K Ę T

JA K  JEŻDŻĄ INNI

Zagłębie Sosnowiec - ok. 500 w Jastrzębiu (III liga)
Legia Warszawa - 300 na Pucharze Polski wrBełchatowie.

Podczas meczu ok. 20-osobowa grupa 
Legionistów; przegoniła cały miej scowy młyn.

Zawisza Bydgoszcz (IV liga) - ok. 300 na Unii Jankowa. Pod
koniec meczu trzech ki boli Zawiszy 

przerywa mecz. Po opuszczeniu boiska zostają zaatakowani przez 
miej scowych zgredów. Z pomocą swoim kolesiom rusza 150 hooł's 
Zawiszy, którzy przeganiają miej scowych zgredów.

- po meczu Polska - Luksemburg 
ok. 25 osób samochodami udało się 
do woj. toruńskiego, by tam zaczaić 
się na wracaj ących z reprezentacj i 

kiboli Polonii Bydgoszcz ( 16 osób 
busem). Na jednej z ulic hool's 
Zawiszy zatrzymuj e busa i katuj e 

. kiboli Polonii.

Olimpia Elbląg - 40 na Bydgoszcz. Na stadionie zostają 
zaatakowani przez 25 hool's Zawiszy.

Dochodzi do starcia między obiema grupami, 
po czym fani Olimpii uciekają do klubowego 
budynku. Później na stadion wpada psiarnia i 
hooFs Zawiszy musieli się ewakuować.


