NADMORSCY
HOOL’S

Numer 1
Nieoficjalne Pisemko Fanatyków Kołobrzeskiej Kotwicy

Fot: Błękitni Stargard Szczeciński – Kotwica

Witamy was na łamach 1 numeru „Nadmorscy Hool’s” . Jest to

nasz powrót do wydawanego kiedyś pisemka a zarazem reaktywacja

tejże oto gazetki która będzie wydawane przez całkiem inne osoby niż
kiedyś !!! . Mamy zajebiste zaległości do nadrobienia a więc
zapraszamy ........

JESIEŃ 2002:
Na początek chcielibyśmy przybliżyć wam rundę
jesienną w wykonaniu kołobrzeskich fanatyków:
U siebie:
Kotwica – Gwardia Koszalin – przed meczem zbieramy się w ok. 70

osób dobrej w okolicach dworca PKP , niestety pociągiem zjawia się
tylko ok. 10 fanów których szybko atakuje ok. 15 osobowa grupa która

obija wyżej wymienionych zdobywając 1 szal . Na meczu nas ok.200 ,

Gwardii ok. 30 bez ﬂag . Same derby to popis Ultras z naszej strony:
odpalamy ok. 50 rac a także 8 konkretnych świec dymnych, rzucamy

ok.700 serpentyn , układamy także 2 napisy: Ultras Kotwica z
styropianu, a także Mks z dość dużych płyt styropianowych ,

posiadamy także ok. 300 balonów, 11 ﬂag na kijach i kilka ﬂag na
płocie .Na meczu obecne były delegacje następujących ekip: Wielim
( 2 ) , Flota ( 4 ) , Oława ( 8 ) , Pogoń ( 4 ) – w tym miejscu
dziękujemy wszystkim za wsparcie.

Po meczu miało dojść w pewnym miejscu do ustawki ale w celu nie
dogadania obydwu ekip nie ma ona miejsca.


Kotwica-Gwardia

Kotwica-Unia Tczew

– Nas ok. 60 z Tczewa 4 sztuki , przed meczem

proponujemy im walkę o barwy , niestety odmawiają w wyniku czego
tracą 1 szal i zostawiamy ich w spokoju.
Kotwica-Chemik Police

– do naszego kurortu przybywa ok. 10 fanów

z Polic , przed meczem zostają rozgonieni i obici dość konkretnie ,
mają 2 ﬂagi – w barwach Pogoni i barwach Polski w wyniku czego
nie zabieramy ich. Pragniemy zaznaczyć że zarówno kibice Chemika

jak i Kotwicy jeżdżą na mecze Pogoni i praktycznie nic do siebie nie
mają ale w akcji brała udział grupa która nie
Szczecinie.

Kotwica-Sparta Brodnica

pojawia się w

–na tym meczu nas ok.60 dyszek częściowo

rozrzuconych po stadionie , sędzia drukował i dostał za swoje
( drutem w łeb) w wyniku czego kara dla Kotwicy od naszego
„kochanego” związku , prowokujemy także ochronę ale do niczego nie
dochodzi.

Pozostałe mecze z Gryfem Wejcherowo , Unią Janikowo ,Obrą

Kościan i Chemikiem - Zawiszą Bydgoszcz to mecze bez histori na
których niestety nie stwierdziliśmy kibiców gości.
My na wyjazdach:

Flota Świnoujście - Kotwica-

na meczu u naszych ziomali melduje

się 18 fanów Kotwy , piknikowa atmosfera cały stadion w naszych
ﬂagach, chłopaki dobrze nas ugościli za co im dziękujemy.
Polonia Bydgoszcz – Kotwica -nas

5 bez barw, kilka razy się

„odezwaliśmy, zarówno na meczu jak i w drodze powrotnej spokój.
Warta Poznań – Kotwica-na

ten wyjazd zbieramy się w 8 sztuk –

niestety z braku funduszy na Busa nie jedziemy.
Błękitni Stargard -Kotwica-22

fanów kotwy z 3 ﬂagami + 4

chłopaków z Floty na samym mecz spokój, równo z końcowym

gwizdkiem wbiegamy na płytę boiska i przedzieramy się przez kordon
policji i, obijając kilku miejscowych-we wszystko wpierdala się policja
która nas lekko pacyﬁkuje
Elana Toruń - Kotwica
Tur Turek -Kotwica-na

wybieramy się..

- 3 fanów autem-incognito,
najdalszy wyjazd sezonu niestety nie

Amika II Wronki- Kotwica

- na tym meczu obecnych 7 fanów w

barwach, mecz bez historii, wiało nuda.
Byliśmy także:
Polska - Belgia- 10 osób + flaga „Kołobrzeg”
Polska - Łotwa- 20 osób + ﬂaga+10 rac według wielu osób byliśmy

jedna z najbardziej wyróżniających się ekip-podczas hymnu odpalmy
8 rac na płocie na łuku i 2 na koniec meczu.
Flota.-Gwardia-

5 osób po meczu na gwardie ustawiamy się na

obrzeżach Kołobrzegu-niestety nie jadą przez nasze miasto.
Orzeł Ząbkowice Śląskie -Moto Jelcz OławaMoto jelcz Oława –Łużyce Lubań-4
Gryf Białogard -Rasel Dygowo-22

5 fanów kotwy

fanów kotwy

fanów kotwicy+4 fanów Oława-

niestety nie pojawił się fan club gwardii ani sama gwardia.
Pogoń Szczecin -Lech Poznań-10

fanów kotwicy którzy biorą czynny

udział w awanturze z policja-2 osoby ranne w czasie strzelania przez
Policję.

Legia Warszawa- Schalke

– 10 osób z Kołobrzegu.

Od redakcji:
I to na tyle podsumowań rundy jesiennej , która okazała się nawet

udana dla nas- lekki wzrost formy. U siebie dobra prezentacja , na
własnym terenie jesteśmy grożni o czym przekonali się co po

niektórzy , wyjazdy nadal nie wypadają nam za ciekawie ale i tak

dobrze że je zaliczamy a nawet potraﬁmy co nie co na nich pokazać –

!

miejmy nadzieje że będzie lepiej na wiosnę-... czas to pokaże.

Nudna Zima:
Niestet yzima jest najnudniejszym okresem dla prawdziwego kibica

lub fanatyka. Pozostaję tylko wybrać się na łowy do pobliskiego
Koszalina. Akurat kibice Kotwicy nie narzekali aż tak bardzo tej

zimy ponieważ odbywały się rozgrywki pierwszej ligi koszykówki z
udziałem Kołobrzeskiej Kotwicy. Na tych meczach prowadzony był
regularnie doping a liczba fanów Kotwy wynosiła od 30 do nawet

100 ( derby z AZS ). I tu właśnie klika słów o tym meczu który jest
godny odnotowania i który odbił się szerokim echem w lokalnej prasie

a t oza sprawą Kołobrzeskich Hool’s. Sam mecz to dobre widowisko

zarówno na parkiecie jak i na trybunach ( 700 balonów , 200
serpentyn)

W końcówce meczu na parkiet lecą różnego rodzaju

rzeczy m. In . kosze na śmieci, butelki itp. .Pod koniec meczu ok. 40

osobową grupą wbiegamy na parkiet atakując koszykarzy AZS eden 6 szwów na twarzy -dostał w łeb- wpierdziela się w to ochrona z
którą prowadzimy walkę na parkiecie i w pobliżu niego- w użycie

poszły m. In. śmietniki, krzesła, reklamy ,ochrona użyła gazu
łzawiącego na hali w wyniku czego wypychają nas z parkietu.
Rezydenci grają:

Podczas zimy najbardziej aktywna grupa Kołobrzeskich kibiców
przystąpiła do rozgrywek halowych w KALHPN ( Kołobrzeska
amat or ska liga halowa piłki nożnej ). Wystartowali wśród 16

amatorskich drużyn- mecze bywały ostre a t oza sprawą rezydentów
którzy chętnie wdawali się w starcia z rywalami i nie żałowali

ich .Ostatecznie nasza ekipa zajęła 12 miejsce na 16 drużyn ( co

według redakcji jest dobrym osiągnięciem jak na debiut ) zdobywając

dwanaście punktów ( 3 zwycięstwa , 3 remisy , 9 porażek ) .
„Rezydenci” strzelili także 15 bramek tracąc 30 . Miejmy nadzieję że
przystąpią do rozgrywek w przyszłym sezonie halowym i osiągną
wyższą lokatę a może nawet pokuszą się o jakiś sukces.
To my kibice o nas:

Przeważnie w każdym numerze TMK znajduje się kilka zdań, słów

lub wzmianek o poczynaniach Kołobrzeskich fanatyków. Są to
przeważnie opisy z wyjazdów , wszelkiego rodzaju rankingi a nawet

zdjęcia Kotwicy. Redakcja przybliży wam 2 ostatnie rankingi : W
rankingu „TOP 100” prowadzonym przez niejakiego „malkontenta”
Kotwica wylądowała w 60-70 najlepszych ekip w Polsce zostawiając
za sobą wiele dobrych ekip a co za tym idzie notując zwyżkę formy do

poprzedniego rankingu –dla przypomnienia przedział 90-100-gdzie
wypadliśmy słabiutko. W obecnym rankingu znajdujemy się w 10 z
takimi ekipami jak Pogoń Leżajsk , Wisłoka Dębica czy Gwardia

Koszalin co i tak jest sporym sukcesem. Następnym rankingiem jest
prowadzony „Ranking wyjazdowy ekip 3-cio ligowych” prowadzony
przez „ Galernika” który umieścił nas na 17 miejscu spośród

wszystkich ekip 3 ligowych w Polsce ( od redakcji-a jest ich ok. 80-

chociaż cześć nie posiada kibiców) .Galernik przyznał 1140 punktów.
Kotwica zostawiła za sobą takie ekipy jak np. Legnicką Miedżkę czy
Unię Tarnów. W rankingu znalazły się jeszcze dwie ekipy z naszej

grupy: Elana Toruń ( 13 miejsce –2055 punktów ) i Gwardia
Koszalin ( 15 miejsce –1515 punktów ) . Miejmy nadzieje że wiosenne

rankingi wypadną w 100% lepiej co napawa nas optymizmem
ponieważ mamy zarówno ciekawe wyjazdy jak i mecze u siebie. A
więc Wiosna może być nasza w regionie.
Nowe flagi:

Podczas przerwy zimowej przybyły nam trzy nowe ﬂagi : dwie
mniejsze- Mks Kotwica i Kotwica a także jedna dość dużych

rozmiarów: FC Radzikowo. Zachęcamy wszystkich do sprężenia się i
zrobienia jakiejś nowej FANY !!!!!!!

Sparingi:
Piłkarze Kotwicy przygot ow ywali się do rundy wiosennej
rozgrywając sparingi z klubami z niższej klasy rozgrywkowej
przeważnie na swoim terenie a więc nie było za bardzo gdzie się

pokazać a po za tym sparingi nie mają takiego zainteresowania jak
choćby mecze ligowe czy pucharowe. Poza Kołobrzegiem odbyły się
dwa mecze kontrolne na których byli obecni kibice Kotwicy : w

Tr z e b i a t ow i e n a m e c z u z R e g ą g d z i e b y ł o o b e c n y c h 5
najwierniejszych fanów Kotwy a także z Gwardią Koszalin na
neutralnym terenie o czym redakcja wspomina poniżej.

Ciekawy Sparing i nie tylko:
Sparing z Gwardią Koszalin odbywał się na neutralnym terenie w
Sarbii. Kołobrzescy Hool’s nie potraktowali go poważnie jadąc w ok. 8
osób

(usprawiedliwieniem mógł być fakt że następnego dnia

mieliśmy wyjazd do Starogardu Gdańskiego ) . A więc na meczu
obecnych było ok.8 fanów . W ok. 60 minucie meczu pojawia się ok.
30 fanów Gwardii z sprzętem ( siekiery, pręty

!
Drzonowie

Gwardia w

I kije ) . Próbujemy podjąć walkę chwytając za wszystko co popadnie

„F” wyskakuje z śmietnikiem na murawę i podejmuję walkę . Niestety
z powodu liczebnej przewagi wroga wszyscy są zmuszeni się
ewakuować i po krótkiej wymiance ponosimy porażkę z liczebniejszą
ekipą gwardii. Ale nastąpi czas do rewanżu !!!

Perypetie Starogardzkie:
Los chciał że w meczach Play-oﬀ traﬁliśmy na drużynę z Starogardu
Gdańskiego , a więc postanowiliśmy się tam wybrać w celu obicia co
po niektórych ( od Redakcji: dla przypomnienia zrobiliśmy tam

fajną jazdę rok wcześniej też na meczu koszykówki – walki z ochroną ,

ganianie miejscowych na ich własnych śmieciach i obicie kilku
mord ) . W dzień wyjazdu zebraliśmy się w 55 osób dobrej ekipy i

wyruszyliśmy w podróż która przebiegała na spożywaniu wszelkiego
rodzaju trunków. W Karlinie dosiada się 10 fanów naszego FC- Mks

Karlino i udajemy się w dalszą podróż. W Bobolicach przeganiamy
pojedyńcze osoby prawdopodobnie z FC Gwardii – posiadali szaliki –

którzy posiadali dość dobre zdolności sprinterskie ( nie udaje się
dogonić żadnego ) , dalsza podróż mija spokojnie . Pod halą

przechwyca nas policja którą i tak mamy w dupie łażąc sobie po całej
hali w wyniku czego kroimy 1 szal , proponujemy także ustawkę

Wierzycy lecz odmawiają z powodu braku ekipy , oznajmiają tylko że
czekali na nas z Lechią i Gryfem tydzień wcześniej ( co jest za bardzo
nie zrozumiałe ). Podczas samego meczu mamy pojedyńcze dymy z
połączonymi siłami policji i ochrony. Po meczu koszykarze dziękują

nam za doping i wracamy pod małą eskortą do Kołobrzegu gdzie
meldujemy się ok. godziny 23.
Udany początek:

Fanatycy Kotwicy dobrze rozpoczęli rundę wiosenną udając się do

odległej Brodnicy ( ok. 310 km w jedną stronę ) na ligowy mecz. Na
Sparcie melduję się nas 35 osób w tym 7 osób z FC Karlino ,

rozwieszamy jedną f la gę ( brak miejsca na pozostałe 2 ) i

prowadzimy dość regularny doping .Podczas meczu odpalamy 2 race
i mamy drobne przepychanki z policją .Miejscowi chyba bardzo nas
nie lubili bo cały czas na nas bluzgali. Próbujemy się z nimi ustawić
w pobliskim Wąbrzeżnie lecz bez odzewu z ich strony.

W drodze

powrotnej eskorta ze strony policji. Powrót do Kołobrzegu spokojny ,
wyjazd można zaliczyć do udanych.

FC Karlino:
Ostatni w naszych szeregach dało się zauważyć wzmożoną aktywność

chłopaków z Karlina- zaczęli nas regularnie wspomagać zarówno na
meczach u siebie jak i na wyjazdach. Z tego co mi wiadomo są prężnie
działającą grupą i zaliczyli już swój pierwszy wyjazd w rundzie

wiosennej do Sławoborza w liczbie 15 osób ( w rundzie jesiennej kilka

wyjazdów ) . Chłopaki posiadają 2 rodzaje swoich szalików a także w

przygotowaniu mają swoją ﬂagę która miejmy nadzieje ukaże się
wkrótce w Kołobrzegu. Redakcja życzy im powodzenia i trzyma za

nich kciuki aby jak najdłużej istnieli na kibicowskiej mapie Polski .
3- majcie się !!!!!.

Mecz przyjaźni:
Drugim meczem rundy wiosennej był mecz pomiędzy Kotwicą a

Flotą który nie tylko był derbami woj. Zachodniopomorskiego ale

także meczem zgody pomiędzy dwoma ekipami. Do naszego miasta
przyjechało 8 fanów Floty ( niestety z piłkarzami ) . Mecz przebiegał
pod znakiem jednego wielkiego picia napojów wysoko procentowych
ale miał także akcent yUltras – układamy napis ze styropianów

„ULTRAS KOTWICA” a także odpalamy 6 rac , machamy 11
ﬂagami na kijach. Na płocie zawisło kilka naszych ﬂag w tym też 3
Floty. Młyn nasz wynosił ok. 70-80 głów. Dziękujemy chłopakom za
przybycie i zapraszamy ponownie KOTWICA & FLOTA
FOREVER .

Zapowiedzi POGONI:
Na forum Pogoni można zobaczyć duże zainteresowanie naszymi
derbami z Gwardią , są już zapowiedzi przyjazdu do Kołobrzegu i
wybranie się na derby z nami , a także mówi się o wynajęciu
autokaru do nas ( rozmowa z panem „B”)

Oczywiście czas pokaże i zobaczymy jak nas wspomoże Szczecinecka

Pogoń. Wszystkich jej fanów serdecznie zapraszamy i liczymy na
wsparcie. Od redakcji:

Na meczu Pogoń – Legia obecnych było 3 fanów Kotwicy ( tego

samego dnia graliśmy z Flota także dla nas był niedogodny termin )
a także kilku fanów ze Szczecinka.

Wieści z regionu:
- Gwardia Koszalin – 30 w Stargardzie Szczecińskim – było tam

kilku obserwatorów z zaprzyjaźnionej z nami Pogoni lecz z
powodu zbyt dużej liczby policji do niczego nie dochodzi –
gwardia wywiesza 1 ﬂagę.

- Bałtyk Gdynia – w 41 osób na Cartusi Kartuzy

- Pogoń Lębork- w 27 osób + 19 Bałtyk na Wieżycy Starogard –
FC Lechi odmawia im solówek

- Mks Karlino – 15 na meczu z Pomorzaninem w Sławoborzu
- Gryf Słupsk – 23 w Chojnicach z 3 ﬂagami , Chojniczankąo
pala 3 świece dymne, młyn miejscowych ok.60 głów

- Piast Człuchów – 0 na derbach w Chojnicach ( 4 incognito ) , w
młynie miejscowych 6 fanów Poloni Bydgoszcz

- Pogoń Lębork – 24 + 2 Bałtyk w Gniewnie

- Stilon Gorzów – 27 w Cybince , 60 w Łubnie.
Derby już blisko:

Dnia 12 kwietnia tj. sobota o godzinie 16.30 w Koszalinie przy ul.
Fałata rozpoczną się derby pomiędzy Gwardią a Kotwicą .

Przypominamy że na meczu z Chemikiem Bydgoszcz będzie zbiórka
na oprawę meczu z Gwardią .

!
SPARTA BRODNICA -- KOTWICA

Informujcie wszystkich znajomych, bierzcie kolegów , koledzy niech
wezmą swoich kolegów i ruszamy na Koszalin . Jednocześnie prosimy
o kontakt i poinformowanie każdej ekipy trzymającej z nami tj.

Pogoni , Flot y, Wielima i Oławy o odbywających się derbach i
zaproszenie ich na nie. Liczymy na wasze wsparcie !!!! 12

KWIETNIA – KOSZALIN . Zbiórka na dworcu PKP ok. godziny
14.30.

Co nas czeka?:

Oczywiście wszyscy o derbach już wiedzą. Następnym spotkaniem

będzie mecz z Wartą Poznań 19 Kwietnia o godz.16.00 – tu za

bardzo nie ma co liczyć na kibiców gości- ale kt o wie? Kolejne
spotkanie t o wyjazd do Janikowa 26 Kwietnia ( Sobota ) –mecz

rozpocznie się o godzinie 15.00 i wypadało by się pokazać – kwestia

wyjazdu będzie omawiana na najbliższym meczu ( od redakcji:
Janikowo jest ok. 310 km od nas blisko Inowrocławia ). Następnie 1

maja w czwartek o godzinie 15.00 odbędzie się mecz z Błękitnymi –
wszyscy wiedzą o co chodzi i chyba nie trzeba przypominać w

okolicach jakiego punktu czekamy na Błękitnych oczywiście jeśli się

zjawią ale miejmy taką nadzieję. Zaledwie 3 dni później tj. 4 maja

( niedziela ) czeka nas wyjazd do Bydgoszczy na Chemik . Będzie to
chwila prawdy i zobaczymy kt o naprawdę jeździ na wyjazdy za

swoją drużyną. Później tj. 10 Maja ( Sobota ) godzina 17.00 gościmy

u siebie Elanę Toruń i powinniśmy raczej gości się spodziewać ale

czas pokaże. Następnym spotkaniem jest wyjazd do Kościana na
Obrę 17 Maja ( Sobota ) o godzinie 17.00 . Ten wyjazd powinien być

zaliczony a jest okazja do odwiedzenia „Manieczek” w drodze
powrotnej kt o nie był niech żałuje . Dalszy terminarz zostanie
podany w następnym numerze . Oczywiście mogą się zmienić dat yi
godziny spotkań a więc proszę się nimi nie sugerować.
Krótko:

Kibice Mks Kotwicy oﬁcjalnie odcinają się od istniejących stron
Kotwicy ( piłkarska i koszykarska ) prowadzone przez niejakiego

„mayka” i „ridena” są t opraktycznie oﬁcjalne strony ( od redakcji:
jedynie na stronie piłkarskiej jest odwiedzana przez nas księga i

czasami forum ) . Niedługo powstanie nieoﬁcjalna strona Kotwicy z
którą będziemy się w pełni utożsamiać i będą tam się znajdować

informację wyłącznie poza sportowe. Przy okazji informacja dla net –
fans

Kotwicy –Redakcja prosi o nie wypisywanie jakiś bzdur i

innych głupich rzeczy które idą w Polskę i źle świadczą na nasz

temat – są ludzie od tego kompetentni i pozostawcie t oim ( nie będę
wymieniał ksyw bo nie ma sensu).
Nasi przyjaciele cz.1:

Szczecinecki Klub Sportowy powstał w 1947 , posiada barwy biało-

niebieskie, obecnie klub ten nie posiada swojego stadionu i występuję
na obiekcie lokalnego rywala . Liczba osób w najaktywniejszym

sektorze waha się od 20-30 na zwykłych meczach do 120 na meczach

z Gwardią i na derbach z Darzborem. Za zgodowiczów mają jedynie
nas. Posiadają także układ z Hubertusem Biały-Bór ale bardziej

traktują ich jako FC niż ekipę z którą mają układ . Obecnie sytuacja
kibiców w Szczecinku nie jest zadowalająca – Klub gra w 5 lidze ,

jesień mogą zaliczyć do jednych z najgorszych w swoim wykonaniu a

złożyła się na to strata ﬂag na rzecz Gwardii Koszalin ( od redakcji:
przykro to pisać ale jest to nieoﬁcjalny rekord Polski w stracie ﬂag –

17 sztuk ) a także dużo chłopaków znalazło się na życiowym zakręcie
( narkotyki ) i musi odsiedzieć swoje w wiezieniu –podostawali dość

duże wyroki. Obecnie czyli na wiosnę coś się ruszyło tam – została
uruchomiona nieoﬁcjalna strona KS WIELIM ( od redakcji :
www.wielim.tk

) a także z tego co wiadomo szyją nowe ﬂagi

( podobno 2 już są gotowe ) i będą się starać postawić wyłącznie na
„chuligankę” w swoim mieście – oczywiście czas pokaże –[trzymamy
kciuki i powodzenia.



Wielim u siebie

Ciekawe strony z regionu:
- www.gwardyjka.prv.pl - strona Gwardii Koszalin
- www.wielim.tk -strona Szczecineckich kibiców

- www.ﬂota.swinoujscie.com.pl - strona kibiców Floty
- www.chojniczanka.tk - strona kibiców z Chojnic
- www.pogoń.v.pl - strona Pogoni

Inne ciekawe strony:
- www.kibice.pl - najbardziej popularna strona wśród kibiców w
Polsce

- www.tomykibice.com -strona poświęcona magazynowi TMK

- www.chuligani.ptv.pl -strona poświęcona Polskim chuliganom ,
dużo zdjęć z solówek

- www.hooligans.cz - strona czeskich chuliganów

Wszystkie te strony są godne uwagi i znajdują się tam dość ciekawe
informację a także zdjęcia zarówno z regionu jak i całego kraju.
Od redakcji:

Podziękowania dla wszystkich którzy przyczynili się do narodzin i
powstania

t eg o

numeru.

Wielkie

pozdrowienia

dla

„REZYDENTÓW” i „PENERS CLAN” a także dla wszystkich

ekip które z nami trzymają – pozdrawiamy i zapraszamy do
Kołobrzegu. Prawdopodobnie zobaczymy się po świętach a więc

Smacznego jajka i Mokrego dyngusa , dużo alkoholu i sterydów
wszystkim kibicom Kotwicy i nie tylko życzy pamiętająca o was

redakcja „Nadmorscy Hool’s” . Do zobaczenia w następnym numerze
.Pozdrowienia dla „KGBBD”.
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