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Co w trawie (murawie) piszczy?
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Piłkarze póki co odpoczywają po niedawno zakończonym sezonie, co oznacza, że w
najbliższym czasie możemy spodziewać się informacji o transferach, przygotowaniach do
kolejnych rozgrywek, a także o festynach, których z pewnością nie zabraknie podczas letniej
przerwy.

Będą świętować
Najbliższa sobota będzie szczególna dla piłkarzy, działaczy oraz kibiców z Puńcowa. Lokalne Tempo obchodzi 70-lecie
założenia klubu i z tej okazji odbędzie się festyn. Oficjalne rozpoczęcie imprezy nastąpi o godz. 13. Później w akcji
zobaczymy dzieciaków, a na godz. 16 zaplanowano mecz, w którym zmierzą się obecni piłkarze Tempa z legendami
tego klubu.

Rodzinny piknik piłkarski będzie miał miejsce w Kaczycach, którego początek zaplanowano na godz. 15. Czego
możemy spodziewać, w sobotnie popołudnie, od działaczy klubu? - Chcemy się spotkać przy kawie, herbacie i
czymś słodkim oraz rozegrać mecze rodzice vs. dzieci. Zapewniamy miłą atmosferę. Będzie możliwość
nabycia kiełbasy z grilla, ciasta, kawy, herbaty, zimnych napojów - dochód chcemy przeznaczyć na dalszy
rozwój klubu - czytamy na oficjalnym fanpage'u.
Poszukiwani piłkarze!
Sezon dobiegł końca, a to oznacza, że pole do popisu mają działacze klubowi, którzy muszą robić co w ich mocy, aby
wzmocnić drużynę. Na razie zbyt wcześnie na transfery, ale w kilku klubach można przyjść na otwarty trening, w celu
zaprezentowania swoich możliwości. Na takie treningi zapraszają do Iskrzyczyna oraz Rudnika.

Mają już plan
Jedną z nieodzownych części lata są okresy przygotowawcze. Ustalonymi sparingami pochwalili się już działacze Kuźni
Ustroń oraz Pogórza. Z kim przyjdzie się zmierzyć obu drużynom?
Plan przygotowawczy Kuźni Ustroń:
13.07, 11:00 Kuźnia Ustroń - Górnik Zabrze II (III liga)
17.07, 18:00 Kuźnia Ustroń - Rekord Bielsko-Biała (III liga)
21,07, 11:00 Kuźnia Ustroń - Pniówek Pawłowice (III liga)
27.07 WOLNY TERMIN
31.07, 18:00 Kuźnia Ustroń - Szombierki Bytom (IV liga)
3.08, 11:00 Kuźnia Ustroń 0 AKS Mikołów
Plan przygotowawczy Pogórza:
21.07, 10:00 Pogórze - Beskid Brenna
24.07, 18:30 Pogórze - Beskid Skoczów U-19
27.07 PUCHAR POLSKI
30.07, 18:30 Pogórze - TS 1909 Piast Cieszyn
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