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FAKPOL CUP 2005 
Zakończyła się tegoroczna edycja Turnieju Piłkarskiego 
o Puchar Szczawienka. W tym roku zwyciężyli zawodnicy 
Partizana, którzy minimalnie wyprzedzili swych odwiecznych 
rywali Akropol. „Bracia Kula i spółka” ogrywali niemal 
każdego z rywali, a czasem gromiąc ich „do zera”. W całej 
czteroletniej historii turnieju wychodzi, że drużyny Partizana 
i Akropolu systematycznie co rok zamieniają się na podium. 
Otóż w tamtym roku wygrali chłopaki z Akropolu. Trzecie 
miejsce przypadło ekipie Fakpolu co też jest już pewną regułą  

 Bracia Kula w natarciu... w tym turnieju. Najlepszym graczem turnieju został Mariusz 
 Kula, ale miał ułatwione zadanie gdyż jego największy rywal 
do tego tytułu – Paweł Sokół – doznał kontuzji i niemal cały turniej oglądał z nogą w gipsie. 20 sierpnia w Pub’ie u Mikołaja 
nastąpi ceremonia wręczania nagród w tegorocznym turnieju Fakpol Cup. Serdecznie zapraszamy! 

 
 „ZA WŚCIEKLI” THE BEST 
Kolejna impreza sportowa na Szczawienku. Tym razem Wspólnota 
Samorządowa „Szczawienko, Książ” oraz Pub u Mikołaja zafundowali 
mieszkańcom turniej siatkówki plażowej. Już od pierwszej edycji (31 lipca) 
było wiele chętnych drużyn, ale wiadomo, że wygrać może tylko jedna i była 
nią ekipa pod nazwą „STRZEGOM”. Chłopacy zaprezentowali dosyć wysoki 
poziom gry i ciężko było 
dla nich znaleźć godnych 
przeciwników. Następne 
dwa turnieje odbyły się 
kolejno 14 i 15 sierpnia, a 

podczas tego weekendu najlepsze drużyny to „SMERFETKI” oraz „ZA 
WŚCIEKLI”. Oba team’y spotkały się w niedzielnym jak i poniedziałkowym 
finale i na przemian dopisało im szczęście. Warto zauważyć coraz lepszą grę 
„SOKOŁÓW” gdzie ojciec wraz ze starszym synem z turnieju na turniej grają 
coraz lepiej, a w poniedziałek polegli dopiero w półfinale. Po trzech 
turniejach w klasyfikacji generalnej prowadzą „ZA WŚCIEKLI”. Już w 
niedzielę 21 sierpnia odbędzie się kolejny turniej z cyklu tegorocznych 
rozgrywek. Serdecznie zapraszamy! 
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