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BEZPŁATNA

U 2001: Dolny Śląsk – Brandenburgia 5:0

Pasja ponad wszystko 
Piłkarze i działacze są aktywni nie tylko na boiskach i trybunach. Niemal każda 

drużyna ma swoją stronę internetową. Lepszą, gorszę, wymuskaną, prostą – ale ma. 
Sieciowe wizytówki – te najciekawsze  na Dolnym Śląsku – wyłapuje i prezentuje  
na łamach „Dolnośląskiej Piłki” Maciej Swół. Dziś  strony klubów z Dusznik Zdroju, 
Tomaszowa Bolesławieckiego i Wrocławia – str. 15.

Jest progres
Trener musi znać teorie szkolenia 

oraz metodykę nauczania. Cierpliwość 
to podstawa tej pracy, ponieważ nie jest 
to łatwy zawód. Należy zdobyć sympatie 
dzieci. Musimy być kreatywni, aby móc 
wymyślać treningi tak aby nie nudziły 
naszych podopiecznych. Często należy 
wcielić się w rolę dziecka, aby zrozu-
mieć jego potrzeby. Tak jak dzieci, tak 
i trenerzy muszą ciągle się rozwijać. 
Należy skupić się na tym aby dzieci stały 
się inteligentnymi zawodnikami - mówi 
trener Paweł Sochacki w rozmowie z 
Adamem Cierpikiem na str. 3.

Dominacja
W sezonie 2008/2009 Górnik Wał-

brzych strzelił w 30 meczach IV ligi 
Dolnośląskiej 77 goli. Rezerwom Le-
gnicy zabrakło zaledwie trzech trafień, 
by pobić wyczyn Górnika... w trakcie 
rundy jesiennej 2014 roku. 9:0 rozgro-
miła Bogatynię Miedź II 15. listopada, 
klasycznym hat-trickiem w drugiej 
odsłonie pogromu popisał się Adam 
Wasilewski, który z liczbą 22 goli na 
koncie został zdecydowanie najlepszym 
strzelcem jesieni.- analizuje Marcin 
Zwierzyński – str. 5.

Trzech muszkieterów
Oleksemu i Rakowskiemu przebić się do pierwszego składu nie było tak łatwo. 

Lewy obrońca nie był w stanie wygrać rywalizacji z Costą Nhamoinesu i rozpoczął 
swoją podróż w poszukiwaniu regularnego grania. Przez Chrobrego Głogów i Górnika 
Polkowice trafił do bydgoskiego Zawiszy i po udanym sezonie znalazł się w ekstrakla-
sowym Piaście Gliwice, gdzie również był obrońcą pierwszego wyboru. Wydawało się, 
że gdy z Zagłębia odszedł Costa Nhamoinesu, Oleksy wreszcie na dobre wejdzie do 
podstawowej 11. Stawiał na niego Hapal, szansę otrzymał też od Adama Buczka. Swoje 
zdanie na temat lewego defensora miał jednak Orest Lenczyk, który wolał postawić na 
inne rozwiązania. -  zauważa Michał Rygiel -   str. 7.

Powrócić silniejszym
Do Legii przeniosłem się w drugiej klasie gimnazjum. Do Warszawy trafiłem po 

udanych dla mnie mistrzostwach Polski w Dzierżoniowie. Jako kadra województwa 
dolnośląskiego zdobyliśmy złoty medal, w finale pokonaliśmy Wielkopolskę 4:2, a ja 
strzeliłem dwie bramki i wybrano mnie najlepszym zawodnikiem turnieju. Zaraz po 
mistrzostwach zadzwonił do mnie trener Legii, Tomasz Sokołowski i zaprosił na testy 
podczas ferii zimowych. Niedługo potem byłem już zawodnikiem klubu ze stolicy. W 
Legii grałem w swoim roczniku i w starszym. Okazało się jednak, że nie jestem jeszcze 
gotowy na tak duże zmiany w moim życiu i po pół roku, w wieku 15 lat, wróciłem do 
Górnika.- Łukaszowi Nowakowskiemu opowiada Michał Bartkowiak - str. 12

Sędzia piłkarski z Sierpolu
Przebiega nawet piętnaście kilo-

metrów w jednym meczu. W pracy 
sztygar oddziału taśmowego, po pra-
cy pierwszoligowy sędzia piłkarski 
z Dolnego Śląska. Marek Opaliński 
z Sierpolu przez szesnaście lat jako 
sędzia główny sędziował około tysiąc 
meczów w ligach lokalnych i ogól-
nopolskich. Od dwóch lat posiada 
licencję sędziego meczów piłkarskich 
I ligi.- sędziego z ZG Polkowice-Siero-
szowice prezentujemy na str. 13

Jest kasa dla futbolu
Na jeden projekt można pozyskać 

dotację w wysokości do  sześciu tysięcy 
złotych.

Organizacja, która chce ubiegać się 
o dotację, musi zapewnić wkład własny 
do projektu. Stanowi on minimum dwa-
dzieścia pięć procent wartości wnio-
skowanej dotacji, z czego minimum 
pięć procent w postaci finansowej. 
Pozostała część powinna być w posta-
ci wkładu usługowego, rzeczowego 
lub pracy wolontariuszy – Ewa Baran 
podpowiada jak wzmocnić klubowy 
budżet  - str. 14.
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Szanowni Czytelnicy!

Końcówka roku jest udana 
dla polskiego i dolnośląskiego 
futbolu.  Dobre, niespodziewane 
raczej przez kibiców, wyniki 
naszej reprezentacji. Przyzwoite 
wyniki naszych klubów w ligo-
wych potyczkach.

Oby te sukcesy dały impuls do 
działania także w naszej lokalnej 

piłce. Siła futbolu polega na moc-
nych organizacyjnie klubach w 
regionie. Piłka nożna to w ponad  
dziewięćdziesięciu procentach  fut-
bol amatorski, taki jaki jest reprezen-
towany w klubach Dolnośląskiego  
Związku Piłki Nożnej. Dbajmy o 
to aby właśnie takie kluby miały 
jak najlepsze warunki nie tylko dla 
drużyn seniorskich, ale również dla  
zespołów młodzieżowych. DZPN 
robi jak najwięcej aby wesprzeć 
kluby w podnoszeniu jakości szkole-
nia. Zapraszamy na konferencje dla 
trenerów, apelujemy o zachęcenie 
piłkarzy do sędziowania w ligach 
młodzieżowych. Jakość szkolenia 
młodzieży, jakość sędziowania! 
To elementy które  w najbliższych 
miesiącach powinny pójść do przo-
du. O szczegółach już w następnym 
wydaniu „Dolnośląskiej Piłki”...

Andrzej Padewski
Prezes Dolnośląskiego Związku 

Piłki Nożnej

U 2001:  
Dolny Śląsk – Brandenburgia 5:0

Międzynarodowy 
Kongres Trenerów 

W dniach 28.11-30.11.2014 w  Szklarskiej Porębie odbędzie 
się   Międzynarodowy Kongres Trenerów.  

Głównym celem zajęć praktycznych, prezentacji oraz wy-
kładów będzie szeroko pojmowana tematyka techniki i taktyki 
piłki nożnej, w tym głównie obowiązujące systemy gry. W tym 
celu zaprosiliśmy znanych i cenionych wykładowców z Polski, 
w tym trenerów z PZPN: dyrektora sportowego PZPN Stefana 
Majewskiego, trenera kadry Polski U-21 Marcina Dornę, II trenera 
kadry Polski U-21 i U-20 Miłosza Stępińskiego trenera kadry 
Polski U-15 Bartłomieja Zalewskiego oraz uznanych trenerów 
klubowych: Czesława Michniewicza, Tadeusza Pawłowskiego i 
Piotra Stokowca.

Ważnym elementem naszego kongresu będą goście zagraniczni, 
w tym goście z Niemiec (DFB) znani wykładowcy: Heinz Werner 
i Dr Ullrich Zempel, z Anglii (FA) Collin Reid. 

Wykłady poprowadzą także między innymi Dr Miłosz Stępiński 
- Trener I klasy UEFA A.

Trener- szef banku informacji w klubach: Pogoń Szczecin, Wi-
dzew Łódź, Jagiellonia Białystok.  Bartłomiej Zalewski - Trener I 
klasy UEFA A.  Stefan Majewski - Trener UEFA Pro.  – 40 krotny 
reprezentant Polski, uczestnik Mistrzostw Świata.  

Goncalo Nunes – koordynator techniczny Akademii Benfica 
Lisbona. Współpracował między innymi z Sir Alexem Fergusonem 
w Manchesterze United.

Collin Reid – Trener UEFA A. kariera trenerska: współpraca 
z Akademiami klubów Charlton Athletic F.C., West Ham United 
F.C., Totenham Hotspur F.C.

(dolzpn)

Podsumowali
Piłkarscy oldboje na Dolnym Śląsku są bardzo 

aktywni. Grają w ligach amatorskich, turniejach, 
niektórzy mają jeszcze siły rywalizować w A i B 
– klasach. Mają także swoje „oldbojowe” ligi, dla 
roczników +35 lat i +45lat.

W Dolnośląskim Związku Piłki Nożnej podsu-
mowano sezon 2013/2014. najlepsze drużyny zostały 
uhonorowane pucharami  nagrodami rzeczowymi. 
Andrzej Padewski, prezes DZPN gratulował spor-

W meczu reprezentacji Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej  rocznika 2001 z Landem Brandenburgii 
nasza kadra zwyciężyła 5:0.

Trzykrotnie do siatki rywali trafił Bartek Białek oraz po razie Aleksander Rokosz oraz Borys Borowiec.
Zawodnicy pod opieką trenerów: Macieja Bielskiego, Stanisława kwiatkowskiego oraz Chrystiana Serkiesa 

wystąpili w następującym składzie:
Szymon Czajor, Damian Michułka, Moskiewicz Patryk, Dawid Mazur, Michał Bogacz, Dawid Dawidziak, 

Borys Borowiec, Marcin Mularczyk, Igor Lewandowski, Jakub Sypek, Bartosz Białek, 
kacper Czapran, kornel Wieczorek, Patryk Maciejewski, Dominik Smykowski, kamil Gołębiowski, 

Aleksander Rokosz, kacper Nowak.  
(dolzpn)

Fot. str. 1 – Przemysław Sieradzki

towej rywalizacji, natomiast  wiceprezes Dariusz 
Machiński podkreślał, że rywalizacja w tej kate-
gorii wiekowej to przede wszystkim sympatyczne 
spotkania znajomych  na piłkarskim boisku. I tak 
w rzeczywistości jest. W większości przypadków 
możemy oglądać, jakżeby inaczej, zacięte  wido-
wiska, a potem boiskowi rywale zasiadają przy 
grillu i napojach orzeźwiających. Podsumowanie  
oldbojowej jesieni  na łamach „Dolnośląskiej 
Piłki” już  wkrótce, natomiast dziś kilka chwil z 
zakończenia poprzedniego sezonu, uchwyconych 
w teleobiektywie.

Marek Szpyra
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Będą efekty!
Od wielu lat zastanawiamy się dlaczego polska piłka nożna w ostatnim czasie nie 

święci takich sukcesów jak za czasów Kazimierza Górskiego czy Antoniego Piechniczka. 
Z pewnością jednym z powodów swoistego marazmu futbolu w Polsce jest zaniedby-
wany przez wiele lat system szkolenia młodych piłkarzy. Szkółek było mało, a dzieci, 
zamiast biegać za piłką na świeżym powietrzu, wolały spędzać czas przed komputerem 
czy telewizorem. 

Jest progres
Aby Akademia Młodych Orłów 

mogła istnieć i prężnie działać potrzeb-
nych jest kilka elementów. Po pierwsze 
konieczne są środki finansowe prze-
znaczone na obiekty sportowe, sprzęt 
i wynagrodzenia trenerów. Po drugie 
konieczne jest zainteresowanie ze strony 
młodych piłkarzy, którzy chętnie uczest-
niczą w zajęciach. Jednak elementem, 
bez którego Akademia działać nie będzie 
jest zdecydowanie trener, który szkoli 
młodych adeptów w szkółce. Zajęcia we 
wrocławskiej Akademii prowadzi trener 
Paweł Sochacki  z którym rozmawia 
Adam Cierpik.

- Jak ocenia Pan pierwsze tygodnie 
funkcjonowania Akademii Młodych 
Orłów? 

- Jak to często bywa na początku..
Dużo spraw organizacyjnych, z którymi 
sobie bardzo dobrze dajemy radę. Pozna-
jemy się z nawzajem z młodymi zawod-
nikami, a to wymaga czasu.. Musimy to 
zrobić, ponieważ chcemy im zagwaranto-
wać jak najlepsze warunki rozwoju. 

- Czy widzi Pan poprawę w zainte-
resowaniu się sprawą szkolenia mło-
dzieży przez kluby, związki piłkarskie? 

-  Jest duża poprawa pod tym wzglę-
dem. Zwiększyła się świadomość działa-
czy i ludzi związanych z piłką, że rozwój 
dzieci to podstawa, jeżeli chcemy mieć 
piłkę nożną na dobrym poziomie w na-
szym kraju. Powstaje wiele obiektów oraz 
akademii na terenie całej Polski. Organi-
zowane są różnego rodzaju szkolenia dla 
trenerów. Jednak musimy jeszcze wiele 
rzeczy poprawić. Najważniejszą rzeczą 
jest to, aby trenerzy zrozumieli, że gra na 
wynik w najmłodszych kategoriach wie-
kowych nie daje szans rozwoju młodym 
adeptom piłki nożnej. Horst Wein powie-
dział, gra na wynik u dzieci to nowotwór 
polskiej piłki nożnej. 

- Jaki według Pana powinien być 
dobry trener grup młodzieżowych? 
Co zrobić aby wyszkolić przyszłych 
mistrzów? 

Trener musi znać teorie szkolenia 
oraz metodykę nauczania. Cierpliwość 
to podstawa tej pracy, ponieważ nie jest 
to łatwy zawód. Należy zdobyć sympatie 
dzieci. Musimy być kreatywni, aby móc 
wymyślać treningi tak aby nie nudziły 
naszych podopiecznych. Często należy 
wcielić się w rolę dziecka, aby zrozumieć 
jego potrzeby. Tak jak dzieci, tak i tre-
nerzy muszą ciągle się rozwijać. Należy 
skupić się na tym aby dzieci stały się 
inteligentnymi zawodnikami. Inteligen-
cja w grze to zdolność podejmowania 
inteligentnego rozwiązywania problemów 
występujących w grze. Inteligentny za-
wodnik może wykonać różne działania 
na różne sytuacje meczowe. kreatywność 
to podstawa.

- Dziękuję za rozmowę.

Jednak w ostatnich latach problem ten 
został zauważony i nagłośniony. kluby w 
Polsce przeznaczają coraz większe środki 
finansowe na pracę z młodzieżą. Powstają 
również szkółki piłkarskie klubów zagra-
nicznych, takich jak FC Barcelona czy Ju-
ventus Turyn. Ostatnio Polski Związek Piłki 
Nożnej rozpoczął nowy projekt pod nazwą 
Akademia Młodych Orłów. 

W każdym
Projekt ten polega na tym, że w każdym 

z województw powstaje jedna szkółka pił-
karska. Dzięki niej dzieci zafascynowane 
piłką nożną mogą bezpłatnie brać udział w 
zajęciach sportowych i otrzymać szkolenie 
piłkarskie na najwyższym poziomie. PZPN 
opłaca trenerów głównych i sprzęt sportowy, 
władze lokalne przekazują pieniądze na bazę 
danej szkółki i dwóch asystentów trenera 
głównego. Dla najzdolniejszych piłkarzy 
będą organizowane darmowe zgrupowania 
w okresie wakacji. 

Pierwsze koty...
Po pierwszych tygodniach funkcjono-

wania Akademii, postanowiłem się wybrać 

się na jeden z treningów grupy orlik I. Za-
jęcia rozpoczęły się od zbiórki. Pierwszym 
ćwiczeniem była popularna  gra w tzw. 
„dziadka”. Piłkarze podzieleni na dwie gru-
py podawali piłkę między sobą początkowo 
na dwa kontakty, a później bez przyjęcia. 
Trenerzy dbali o nawodnienie młodych adep-
tów, dlatego po każdym z ćwiczeń zarządzali 
przerwy na uzupełnienie płynów. Następne 
ćwiczenie wymagało dobrej koordynacji i 
szybkiego myślenia. Polegało na pokonaniu 
slalomu z ustawionych na ziemi obręczy, 
a następnie przyjęciu toczącej się piłki i 
dokładnym podaniu jej do mini-bramki. 
Za każde dokładne podanie, piłkarz mógł 
doliczyć punkt do swojego dorobku. ćwi-
czenie to było powtarzane kilkakrotnie, a w 
przerwach między turami trenerzy tłuma-
czyli jakie błędy popełnili adepci i jak ich 
uniknąć w przy następnej próbie. Podczas 
wykonywania kolejnego ćwiczenia koniecz-
na była bardzo dobra pamięć, bo składało się 
z kilku schematów rozegrania akcji między 
dwoma zawodnikami, a każda z nich musiała 
kończyć się strzałem na bramkę. Ostatnim 
elementem treningu była krótka gra. Grupa 
została podzielona na dwie drużyny. Na 

boisku ustawiono cztery mini-bramki na 
rogach boiska. Zadaniem każdej z drużyn 
było strzelenie na jedną z dwóch bramek 
drużyny przeciwnej.

Ambitni
Mimo chłodu, młodzi zawodnicy z zaan-

gażowaniem brali udział w ćwiczeniach. Nie 
odstawiali nogi w sytuacjach kontaktowych 
i zdarzały się próby walki wślizgiem o fut-
bolówkę, nie było dla nich straconych piłek. 
Widać było, że te zajęcia sprawiały dzieciom 
wiele radości, a piłka nożna stanowi treść 
życia tych młodych ludzi.

O opinię na temat Akademii Młodych Or-
łów poprosiłem pana Macieja Opalińskiego, 
ojca dwóch chłopców, którzy uczestniczyli 
w obserwowanych przeze mnie zajęciach:

 - Moja opinia na temat Akademii jest 
jak najbardziej pozytywna, dobrze, że coś 
dzieje się na Orlikach i w pracy z młodzie-
żą. Moi chłopcy grają również w klubie 
Energetyk Siechnice, ale sądzę, że tutaj 
mają większą szansę zostać zauważeni i być 
może ich kariera rozwinie się właśnie dzięki 
Akademii Młodych Orłów. Dzieci chwalą 
trenera, który ma wśród nich posłuch, nie 
musi podnosić głosu, aby wykonały one 
jego polecenia. Najważniejsze, że dzieci 
mają zapał do piłki, bo wielu ich rówieśni-
ków woli spędzać czas przed komputerem, 
a moi chłopcy wolą pojechać na trening i 
na powietrzu pokopać piłkę. Miejmy na-
dzieję, że właśnie tutaj widzimy przyszłość 
polskiej piłki nożnej.

Oczywiście to dopiero początek projektu 
pod nazwą Akademia Młodych Orłów i zo-
baczymy jak będzie wyglądała dalsza praca 
z młodzieżą, ale póki co wszystko wygląda 
na udane i przemyślane przedsięwzięcie.

(ac)
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Równo
Zgodnie zagrały nasze drużyny w pierwszej lidze.

Lubińskie Zagłębie jechało do Niecieczy  w roli faworyta, ale Ter-
malica po raz kolejny pokazała, że nie zamierza „jeszcze” odpuszczać. 
kibice co roku śmieją się, że Bruk-Bet kompletuje punkty jesienią, by 
je  wiosną „odpuszczać”. Jaka będzie wiosna zobaczymy, faktem jest, że 
lubinianie po niezłym spotkaniu zremisowali 1:1. Gola dla Zagłębia na 
początku spotkania zdobył Arkadiusz Woźniak, tuż po przerwie wyrównał 
Dariusz Jarecki.

W Legnicy w kolejnych derbach Zagłębia Miedziowego gospo-
darze zremisowali z Chrobrym Głogów 1:1. Łukasz Szczepaniak 
zdobył prowadzenie dla głogowian przed przerwą, a niespełna kwa-
drans przed końcem meczu wyrównał Tomasz Midzierski. Miedź 
miała przewagę w tym meczu, ale w futbolu liczy się to co w siatce 
i głogowianie chyba mogli być zadowoleni z wywiezienia punktu. 
Miedź zaczyna grać coraz lepiej i miejmy nadzieję, że rozpoczęła 
marsz przynajmniej do środka tabeli. A w  niej Zagłębie czwarte, 
Chrobry jedenasty, Miedź trzynasta.

(sz) Na zdjęciu: Mecz w Legnicy cieszył się zainteresowaniem kibiców.

Fot. Tomasz Niziołek.

Zostań spikerem!
Śląski Związek Piłki Nożnej w Katowicach informuje, że organizuje Ogólnopolski  Kurs Spikerów 

Piłkarskich dla klubów Ekstraklasy,I,II,III ligi i klas niższych.
Zajęcia podczas trwania kursu prowadzone będą m.in. przez doświadczonych komentatorów radiowych 

i telewizyjnych oraz przedstawicieli PZPN i Śl.ZPN zajmujących się problematyką bezpieczeństwa na 
stadionach. Zajęcia teoretyczne odbywać się będą na Stadionie Ludowym w Sosnowcu (Stadion Zagłębia 
Sosnowiec) ul. kresowa 1, a zajęcia praktyczne w studiu Polskiego Radia w katowicach. kurs zostanie 
zakończony egzaminem wewnętrznym i wydaniem świadectwa PZPN upoważniającym do wykonywania 
funkcji  spikera na wszystkich zawodach piłki nożnej. 

koszt kursu  wynosi 550 zł. od osoby (bez noclegów   i wyżywienia). Przewidziany termin kursu  08 
-  09 – 10  stycznia 2015 r.

Informujemy, że istnieje możliwość zakwaterowania i wyżywienia  w Hotelu  „Dom Sportowca” (Sta-
dion Ludowy) w Sosnowcu ul. kresowa 1, tel. 504 260 154 . Uczestnicy kursu proszeni są przy zgłoszeniu 
rezerwacji o podawanie hasła „kurs Spikerów”.

Wszystkie zainteresowane kluby, instytucje sportowe i osoby prywatne proszone są o przesłanie faxem 
32/256-27-45, e-mailem slaski@zpn.pl  lub pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2014 
r. zgłoszenia uczestników do udziału w kursie. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę i miejsce 
urodzenia, imię ojca, wykształcenie, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail. 
W przypadku chęci otrzymania faktury VAT należy podać dane oraz numer NIP instytucji, dla której ta 
faktura ma być wystawiona. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dokonanej wpłaty za udział w kursie. 
Wpłaty należy dokonać na konto: 

Śląski Związek Piłki Nożnej ul. Francuska 32 40-028 katowice
PkO BP I O/katowice  Nr  konta  36 1020 2313 0000 3302 0169 4850
Bliższych informacji udziela Przewodniczący Wydziału  ds. Bezpieczeństwa  na Obiektach Piłkarskich 

Śl.ZPN p. krzysztof Smulski telefon (32) 256-21-78 lub 502-737-882.
(dolzpn)

III liga  
dolnośląsko-lubuska

Formacja Port – Polonia Trzebnica 5-0
Polonia Stal Świdnica – kP Brzeg Dolny 0:2
Zagłębie II – Ślask II 1-5
UkP Zielona Góra – Lechia Dzierżoniów 1-2
Bielawianka – Stilon Gorzów 2-2
Bystrzyca kąty Wr. - Foto Higiena 1-2
MkS Oława – karkonosze 1-2
Piast karnin – Dąb Przybyszów 4-2
Ślęza Wrocław – Piast  Żmigród 4-1

IV LIGA  
– grupa dolnośląska

LZS Stary Śleszów 1-0 Olimpia kowary
Miedź II Legnica 9-0 Granica Bogatynia
Sokół Wielka Lipa 0-1 Orkan Szczedrzykowice
Orzeł Ząbkowice Śląskie 2-6 kS Polkowice
GkS kobierzyce 2-1 Widawa Bierutów
Chojnowianka Chojnów 0-3 Włókniarz Mirsk
BkS Bobrzanie Bolesławiec 3-2 Zjednoczeni Żarów

(sz)

Idą równo
Bez zmian w trzecioligowej rywalizacji. Czo-

łówka nie zwalnia tempa.

Najdotkliwiej odczuł to zespół trzebnickiej Po-
lonii. Nasza drużyna nie miała szans  w Mostkach, 
gdzie przewaga lidera nie podlegała dyskusji. Lechia 
Dzierżoniów nie miała już tak łatwej przeprawy w 
Zielonej Górze, ale z kolei wrocławska Ślęza na 
Oporowskiej pewnie wypunktowała Piasta Żmigród.

Do prestiżowej potyczki doszło na Stadionie 
Górniczym w Lubinie. W ostatnich latach rezerwy 
Zagłębia zwykle wygrywały ze Śląskiem, tym razem 

Punkcik
Wałbrzyski Górnik wreszcie punktuje. Wprawdzie nadal zajmuje 

ostatnie miejsce, ale  nadzieja odżyła.
Remis w Brzesku z Okocimskim został zdobyty  po niezbyt porywa-

jącym widowisku. kibice nie zobaczyli ani jednej bramki. Wałbrzyszanie 
skupili się na defensywie, pilnując by przede wszystkim nie  ponieść 
porażki. Zadanie zostało zrealizowane, dystans do rywali nie zwiększył 
się.  Jeśli Górnik na wyjazdach będzie zdobywał punkciki, a u siebie 
komplet to wiosną może nie będzie aż tak źle. W najbliższych dniach 
sztab trenerski wałbrzyskiej drużyny obserwować ma  kilkunastu  nowych 
zawodników z których być  może kilku zobaczymy w barwach Górnika 
w rundzie rewanżowej.

(sz)

zdecydowanie lepsi byli wrocławianie. kibiców  w Brze-
gu Dolnym na pewno ucieszyła wygrana w Świdnicy, 
dzięki której kP oddalił się w bezpieczne rejony tabeli. 
Zresztą dolnobrzeska ekipa jest chwalona przez kibiców 
za niezłą, jak na beniaminka, postawę.

Nie poprawiły się humory w kątach Wrocławskich, 
jednak Foto Higiena Gać jest zespołem, który potrafi 
wygrać z dużo silniejszymi  rywalami niż Bystrzyca. 
Smuci miejsce MkS Oława, która za sprawą jelenio-
górskich karkonoszy, „umocniła” się na przedostatnim 
miejscu w tabeli. Niewiele lepsza jest sytuacja Biela-
wianki, ale kto wie czy punkcik zdobyty z  silnym Sti-
lonem Gorzów nie okaże się w końcowym rozrachunku 
punktem na wagę utrzymania...

Marek Szpyra

LIGOWO
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Dominacja
W sezonie 2008/2009 Górnik Wałbrzych strzelił w 30 meczach IV ligi Dolnośląskiej 77 goli. Rezerwom Legnicy zabrakło 

zaledwie trzech trafień, by pobić wyczyn Górnika... w trakcie rundy jesiennej 2014 roku. 9:0 rozgromiła Bogatynię Miedź 
II 15. listopada, klasycznym hat-trickiem w drugiej odsłonie pogromu popisał się Adam Wasilewski, który z liczbą 22 
goli na koncie został zdecydowanie najlepszym strzelcem jesieni. Jesieni, która minęła pod znakiem absolutnej dominacji 
Legnicy, szczególnie dobrze spisującej się w drugiej części rundy – bilans bramek ostatnich sześciu meczy w wykonaniu 
lidera, to 35:0...

Tuż za Legnicą mamy oczy-
wiście ekipę z Polkowic, która 
bez większych problemów roz-
prawiła się na koniec piłkarskiej 
jesieni z Orłem, pokonując go 
2:6. Aż tak świetnych, jak Miedź 
II, statystyk wicelider nie może 
nam przedstawić, ale 51 strzelo-
nych goli w połowie sezonu, to 
też bardzo dużo. 

Tuż, tuż...
Poza tym w najważniejszej 

klasyfikacji, czyli  generalnej, 
Polkowice są na drugim miejscu 
i trudno będzie o zmianę na tej 
pozycji, bo trzeci w tabeli Orkan 
traci do kSu aż 12 oczek. A skoro 
jesteśmy już przy Szczedrzyko-
wicach, to wspomnieć należy o 
zwycięstwie tej właśnie drużyny 
nad Sokołem Wielka Lipa 0:1 – 
wynik, którego można było się 
spodziewać, wynik, który nikogo 
specjalnie nie krzywdzi, ale też 
nie zadowala (chociaż dzięki 
niemu Orkan zajął miejsce na po-
dium). W przypadku Szczedrzy-
kowic nie można też przemilczeć 
postawy defensywy, ponieważ z 

dziewięcioma straconymi golami 
została ona najsolidniejszą linią 
obrony jesieni 2014r. w całej 
stawce.

Niżej
Za podium jest trochę ścisku, 

a najbliżej strefy medalowej zna-
lazł się Bolesławiec, który bardzo 
dobrze wszedł w sezon i również 
pozytywnym akcentem zakończył 
jesień, pokonując po emocjonują-
cym meczu beniaminka z Żarowa 
3:2. Cztery z pięciu bramek we 
wspomnianej konfrontacji wpa-
dło w pierwszej jej odsłonie, ale 
niewiele brakowało, by zakoń-
czyło się remisem 3:3, lecz już 
w doliczonym czasie gry bram-
karzowi BkSu pomógł słupek. 
Również wynik, który ani nikogo 
nie urządza, ani nikogo nie pogrą-
ża – czwarte miejsce niewiele daje 
graczom BkSu, prócz satysfakcji, 
natomiast Zjednoczeni mogą być 
z siebie w bardzo zadowoleni, 
bo dziesięć oczek przewagi nad 
strefą spadkową po pierwszej po-
łowie sezonu, to dobry wynik dla 
beniaminka.

Walka
O piąte miejsce w tabeli   wal-

czyły ekipy ze Starego Śleszowa 
oraz kowar, a walka ta zakończyła 
się zwycięstwem tych pierwszych 
1:0. Oznacza to, że LkS zrównuje 
się punktami z Olimpią, lecz lep-
szy bilans spotkań bezpośrednich 
(w statystyce bramek strzelonych 
i straconych LkS również wypada 
lepiej) na lepszej pozycji lokuje 
zwycięzców wspomnianych za-
wodów. Trzeba przyznać, że Stary 
Śleszów nieźle poradził się jesie-
nią 2014 roku, a przy tej ocenie 
pod uwagę brany jest fakt, że w 
przerwie letniej w zespole nastą-
piła zmiana na stanowisku trenera, 
również skład drużyny mocno się 
zmienił, i chociaż LkS zaliczył 
słaby start, to później było już tyl-
ko lepiej. Trudno natomiast ocenić 
miejsce zajmowane przez kowa-
ry, bo przecież zespół ten miał 
walczyć o III Ligę, więc szósta 
lokata powinna być uznawana za 
totalną porażkę. Z drugiej strony, 
ciężko mieć pretensje do Olimpii, 
że ta nie potrafiła nawiązać walki 
z Polkowicami oraz Legnicą, po-

nieważ z tymi drużynami nikt w 
IV Lidze dolnośląskiej nie był w 
stanie rywalizować...

kolejne dwa miejsca zajmo-
wane są przez Wielką Lipę oraz 
Żarów, ale o tych drużynach już 
wspominaliśmy. Dziewiąta lokata 
należy do Bogatyni, która zaliczyła 
bardzo dobry start sezonu, czemu 
zawdzięcza dziesięciopunktową 
przewagę nad strefą spadkową... 
tylko na koniec piłkarskiej jesieni 
jej piłkarzom humory popsuli re-
prezentanci Legnicy... 

Falami
Dziesiąty w tabeli Orzeł mie-

wał różne momenty w pierwszej 
połowie trwającej edycji rozgry-
wek, doszło do zmiany trenera, 
przez jakiś czas był nawet bardzo 
blisko strefy spadkowej, ale osta-
tecznie udało się na koniec jesieni 
wyprzedzić ciemniejszą część 
tabeli o dziewięć kroków i na ra-
zie występy w klasie Okręgowej 
od nowego sezonu Ząbkowicom 
Śląski nie grożą.

Schodzimy niżej i tu trafiamy 
na AkS, który również miewał 

jesienią momenty lepsze i gorsze. 
Nieciekawie było szczególnie na 
początku rozgrywek, gdy AkS 
nie mógł wygrać żadnego z pierw-
szych sześciu spotkań, ale później 
było już zdecydowanie lepiej. 15. 
listopada Strzegom jednak przegrał 
ze Zgorzelcem 1:0, po golu Jakuba 
Czajkowskiego, lecz większej 
krzywdy reprezentacji Strzegomia 
porażka ta nie zrobiła. 

Doły
Bezpośrednia okolica strefy 

spadkowej opanowana jest przez 
drużyny, które w poprzedniej edy-
cji rozgrywek nie występowały w 
IV Lidze dolnośląskiej. W ostatniej 
jesiennej kolejce na bezpieczny 
teren przedarł się Mirsk, który 
po trafieniach Wichowskiego (2) 
oraz krawczyka pewnie pokonał 
Chojnowiankę 0:3. Włókniarzowi 
jednak samo zwycięstwo w Choj-
nowie nie wystarczyło do ucieczki 
ze strefy spadkowej. Żaby tak się 
stało, swój mecz musiała przegrać 
ekipa z Bierutowa. Beniaminek 
15. listopada udał się na boisko 
spadkowicza z kobierzyc, którego 
kibice na zwycięstwo na swoim 
stadionie czekali rok... i się do-
czekali. Gole Łukasz Białego oraz 
kamila kaczmarka dla GkSu 
zdegradowały trafienie Łukasza 
Szczypkowskiego dla Widawy 
do miana bramki honorowej, ko-
bierzyce wygrały 2:1, a warto 
też wspomnieć, że w składzie 
gospodarzy można było zobaczyć 
doskonale znanego okolicznym ki-
bicom krzysztofa Wołczka, który 
niedawno zasilił szeregi GkSu. 
kobierzyce tracą do Włókniarza 
cztery oczka, co małą odległością 
nie jest, ale już 22. listopada GkS 
zmierzy się ze Zgorzelcem, będą-
cym jednym z jego bezpośrednich 
rywali w walce o utrzymanie się 
w lidze.

Tabelę po rundzie jesiennej za-
myka Chojnowianka, na jej koncie 
uzbierało się zaledwie sześć oczek 
i nie ma się co oszukiwać - zespół 
ten jest obecnie najpoważniejszym 
kandydatem do spadku. Ale dopóki 
piłka w grze...

W trakcie 15. kolejki IV Ligi 
dolnośląskiej kibice zobaczyli w 
sumie 31 goli, z czego gospodarze 
cieszyli się 18 razy, a goście 13. 
Nie doszło do ani jednego podziału 
punktów, pięć zwycięstw odnieśli 
miejscowi, natomiast w trzech 
przypadkach przyjezdni cieszyli 
się z kompletu punktów.

Marcin Zwierzyński/Dolpilka.pl

Fot. Tomasz Niziołek
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Nie ma to jak derby
Niedziela, 9 dzień listopada, na chwilę przed 12.30. Gdy czekałem w samochodzie na 

światłach przez ponad 15 minut, gdy normalnie powinienem ruszyć po 30 sekundach 
wiedziałem, że tego dnia były derby. Rzadko kiedy widzi się tylu kibiców niezwiąza-
nych z Zagłębiem, którzy zjeżdżają do Lubina na mecz. 

Pierwszy raz od 33 lat w meczu o punkty doszło do spotkania między Miedzią Legnica 
i Zagłębiem Lubin. kluby, które dzieli 26 kilometrów, przez lata nie mogły zmierzyć się 
w starciu innym niż towarzyskie. Wreszcie jednak doszło do pojedynku. Ważniejszego dla 
potyczek między kibicami niż dla układu tabeli. Do tego dnia Zagłębie od lat górowało nad 
Miedzią, gdy gracze z Lubina zdobywali mistrzostwo Polski, Miedzianka lądowała w starej 
III lidze. Szczerze mówiąc, można było spodziewać się awansu Miedzi do Ekstraklasy niż 
spadku Zagłębia...

Boisko weryfikuje  
Na papierze zdecydowanym faworytem Zagłębie – prawdopodobnie najmocniejsza kadra 

w lidze, do tego trwająca od drugiej połowy sierpnia seria jedenastu meczów bez porażki. 
Z drugiej strony boiska Miedź, klub któremu znowu start do sezonu pokrzyżował plany. 
Właściciel Andrzej Dadełło zapowiadał walkę o awans, ponoć gorzej niż w poprzednich 
rozgrywkach być nie mogło. Tymczasem gdyby nie katastrofalny Widzew Łódź, Miedź 
mogłaby momentami zajmować ostatnie miejsce w lidze.  

Na trybunach ponad osiem tysięcy widzów, rekord jeżeli chodzi o I ligę. Wynik, który 
zapewne nie zostanie w tym sezonie pobity. Trener kudyba bardzo dobrze rozpracował 
Zagłębie, neutralizując najgroźniejszą broń gospodarzy – ataki skrzydłami. Waleczni Garuch 
i Feruga do spółki z Bartczakiem i Woźniczką byli po prostu lepsi od Woźniaka, Błąda, 
Cotry i Oleksego. Gra środkiem również nie przynosiła Miedziowym zakładanych korzyści 
– owszem, można wymieniać podania w trójkącie środkowych pomocników, czemu nie?  

Trzech muszkieterów
Przed sezonem Zagłębie Lubin nie przeprowadziło żadnych transferów gotówkowych, opierając się 

wyłącznie na powracających z wypożyczeń zawodnikach. Do tego powoli zaczęto wprowadzać do kadry 
młodych graczy z akademii. Kilka lat temu na podobną drogę wchodzili trzej zawodnicy, którzy dzisiaj 
próbują na stałe zadomowić się w pierwszym składzie Miedziowych. 

Imponujące początki
W sezonie 2008/2009 Zagłębie 

podjęło decyzję o wznowieniu 
drużyny rezerw, którą dołączono 
do stawki w III lidze. To właśnie 
tam swoje pierwsze kroki w se-
niorskiej piłce stawiali bohaterowie 
dzisiejszego tekstu – Paweł Oleksy, 
Adrian Rakowski i Arkadiusz 
Woźniak. Rezerwy Miedziowych 
szły wtedy jak burza, ostatecznie 
zajmując 3. miejsce w stawce i 
ostatecznie... wycofując się z roz-
grywek. Trzeba przyznać, że wynik 
ten jest niezwykle imponujący, ale 
drugi zespół Zagłębia składał się z 
takich graczy jak wymieniona przed 
chwilą trójka czy też do tego Adrian 
Błąd, Bartosz Rymaniak, krzysztof 
Danielewicz, Damian Dąbrowski, 
Daniel Chyła czy Michał Markow-
ski – każdy z nich gra obecnie co 
najmniej na poziomie I Ligi. Była to 
zatem utalentowana grupa piłkarzy, 
której wróżono świetną przyszłość 
w dorosłej piłce. Wracając jednak 
do głównych bohaterów.

Tercet Oleksy – Rakowski – 
Woźniak po udanym sezonie w 
III lidze zaczął nieśmiało pukać do 
drzwi pierwszego składu Zagłębia, 
które bez większych problemów 
wróciło do Ekstraklasy. Roz-
grywki 2009/10 spędzili jeszcze 

w fantastycznym składzie Młodej 
Ekstraklasy, Rakowski i Woźniak 
walnie przyczynili się do zwycię-
stwa tego zespołu w rozgrywkach 
– tylko Michał Markowski i... Pa-
weł Olkowski zagrali wtedy więcej 
minut. Oleksy musiał zaś zaczekać 
na swoją szansę. 

Trzy  ścieżki  
Najłatwiejsze zadanie przed 

sezonem 2010/11 czekało Arka-
diusza Woźniaka. Z klubu odszedł 
najlepszy napastnik – Ilian Mican-
ski, a trener Marek Bajor posta-
nowił zrobić z młodego snajpera 
zmiennika nowo sprowadzonego 
Mouhamadou Traore. Woźniak 
wybiegł na boisko w 20 spotka-
niach i choć wybiegał na boisku 
dwa razy mniejszą liczbę minut 
niż Traore, to zdobył tylko dwie 
bramki mniej.  W następnym sezo-
nie kibice Zagłębia mieli wątpliwą 
przyjemność oglądania wybitnie 
nieskutecznego Darvydasa Sernasa. 
Znacznie bardziej woleli widzieć 
na murawie „swojego” napastnika, 
Woźniak stał się symbolem stawia-
nia na wychowanków. „Przodek” 
niemal w każdym meczu, w którym 
Zagłębiu nie szło, domagał się 
wejścia „Wąskiego”. Ulubieniec 
trybun pokazał, że warto na niego 

stawiać.  Woźniak imponował 
walką i zaangażowaniem, co oka-
zało się znakiem rozpoznawczym 
młodego napastnika. Niestety Hapal 
nadal nie był przekonany do jego  
umiejętności. Pozycja Woźniaka w 
klubie słabła z każdym tygodniem.

Oleksemu i Rakowskiemu prze-
bić się do pierwszego składu nie 
było tak łatwo. Lewy obrońca nie 
był w stanie wygrać rywalizacji z 
Costą Nhamoinesu i rozpoczął swoją 
podróż w poszukiwaniu regularnego 
grania. Przez Chrobrego Głogów i 
Górnika Polkowice trafił do byd-
goskiego Zawiszy i po udanym se-
zonie znalazł się w ekstraklasowym 
Piaście Gliwice, gdzie również był 
obrońcą pierwszego wyboru. Wyda-
wało się, że gdy z Zagłębia odszedł 
Costa Nhamoinesu, Oleksy wreszcie 
na dobre wejdzie do podstawowej 
11. Stawiał na niego Hapal, szansę 
otrzymał też od Adama Buczka. 
Swoje zdanie na temat lewego de-
fensora miał jednak Orest Lenczyk, 
który wolał postawić na inne roz-
wiązania. Rakowski zaś w sezonie 
2010/11 występy w pierwszym 
zespole przeplatał powrotami do 
Młodej Ekstraklasy, ale wydawało 
się, że kwestią czasu jest zadomo-
wienie się młodego pomocnika w 
środku pola zespołu seniorów. Nie-

stety wraz z przyjściem Pavla Hapala 
do zespołu dołączyli Ivan Hodur, 
Jiri Bilek i Robert Jeż, co znacznie 
zmniejszyło szanse Rakowskiego 
na grę. Gdy powinien regularnie 
wybiegać na murawę, siedział na 
ławce. Głównie wchodził zaledwie 
na końcówki spotkań lub walczył z 
zawodnikami Młodej Ekstraklasy.  

Połączeni przez Lenczyka  
Wraz z powierzeniem misji 

ratowania Ekstraklasy w Lubinie 
Orest Lenczyk zaczął podejmo-
wać decyzje kadrowe. Do klubu 
przyszedł Arkadiusz Piech, drugim 
napastnikiem został Papadopulos. 
Szanse Woźniaka na grę zmalały 
do zera, od połowy września 2013 
do końca rundy jesiennej zagrał 
tylko 241 minut. Oleksy zanotował 
357 minut głównie dlatego, że Len-
czyk próbował wariantu z Cotrą na 
lewym skrzydle, zaś Rakowski nie 
miał szans na przebicie się przez 
tercet Bilek – kwiek – Jeż, w efek-
cie nie wyszedł na boisko choćby 
na kilkanaście sekund. 

Zimą wysłano całą trójkę na 
wypożyczenia do pierwszoligo-
wych klubów walczących o awans. 
Woźniak wyjechał do Łęcznej, Ra-
kowski do Grudziądza, a Oleksy do 
Gdyni. Najlepiej wiodło się napast-
nikowi, który na Lubelszczyźnie 
zagrał w 15 spotkaniach, trafiając 
do siatki pięć razy. Oleksy więcej 
czasu spędzał poza murawą, ale 
zdołał jednak wybiec na boisko sze-
ściokrotnie. Najgorzej swój okres 
wypożyczenia będzie wspominał 
Rakowski, który w Grudziądzu 
głównie siedział na ławce albo się 

kurował, notując zaledwie 24 minu-
ty na pierwszoligowych murawach.

Z szansą  
Cała trójka wróciła latem do Za-

głębia, żeby jak najbardziej pomóc 
Miedziowym w awansie do Ekstra-
klasy. Piotr Stokowiec zdecydował 
się na eksperyment i wystawiał 
Woźniaka na prawej obronie, a 
tam, delikatnie mówiąc, napastnik 
sobie nie radził. Po przestawieniu 
na pozycję prawoskrzydłowego 
„Wąski” złapał wiatr w żagle i 
obecnie jest jednym z najlepszych 
zawodników zespołu. Oleksy dłu-
go czekał na swoją szansę. Nawet 
gdy na prawym boku defensywy 
panował kryzys, zawodnik z ka-
miennej Góry siedział na ławce. 
Potrzeba było zawieszenia Jakuba 
Tosika, kontuzji Pawła Stolarskie-
go i dobrej dyspozycji Woźniaka 
na prawym skrzydle, żeby Oleksy 
podniósł się z ławki na dłużej niż 
jedno spotkanie. Pokazał, że nowa 
pozycja mu niestraszna i możliwe 
że utrzyma się w pierwszej jede-
nastce. Najgorzej wygląda kwestia 
Rakowskiego. Adrian powinien 
już dawno być pewnym punktem 
pierwszego zespołu, tymczasem 
gra ogony bądź występuje w III 
lidze. Nadziei upatruje zapewne w 
pozostawieniu na stałe Jarosława 
kubickiego w roli stopera. Dzięki 
temu może być pierwszym rezer-
wowym środkowym pomocnikiem.

Pozostaje liczyć na to, że za 
przykładem trzech muszkieterów z 
Młodej Ekstraklasy pójdą następni, 
choć może już nie tak burzliwą drogą.

Michał Rygiel

Goście pokazali, że tragiczny początek sezonu chcą zostawić za sobą. Atakowali zróżni-
cowanie, raz  sunąc środkiem, raz próbując dostarczyć piłkę w pole karne konrada Forenca 
za pomocą wrzutek ze skrzydła. Niemalże nieustanny ruch byłych zawodników Zagłębia 
– Wojtka Łobodzińskiego i Mateusza Szczepaniaka to ciężka praca przez 90 minut, która 
ostatecznie dwukrotnie przyniosła efekty.  

Walka dla Miedzi 
Jeżeli o spotkaniu piłki nożnej można mówić „mecz walki”, to spotkanie Miedzi z Zagłębiem 

można zakwalifikować tylko do tej kategorii. Ale przecież o to w tym meczu chodziło. O walkę, o 
to, kto mniej będzie bał się włożenia głowy tam, gdzie mało kto włoży nogę. Najpierw przeszko-
dzić przeciwnikowi, nieustannym pressingiem zamęczyć go nie tylko fizycznie, ale również wejść 
mu trochę do głowy. Nie da się ukryć, że to lepiej wychodziło piłkarzom Miedzianki. Goście tak 
zniechęcili rywali do długiego i cierpliwego rozgrywania piłki, że Zagłębie wróciło do znienawi-
dzonego przez kibiców stylu gry. Gdyby na zapleczu Ekstraklasy ktoś zajmował się zaawanso-
wanymi statystykami, to dowiedzielibyśmy się, że najwięcej podań w zespole Zagłębia wymienili 
między sobą konrad Forenc, Jarosław kubicki i Lubomir Guldan. Taką grą o zwycięstwo ciężko. 

Wyciągnąć wnioski
W Lubinie na pewno długo analizowali przyczyny porażki w tak prestiżowym meczu. 

Zagłębie jeszcze ani razu nie zgarnęło pełnej puli w niezwykle ważnych spotkaniach. 
Z Olimpią i Dolcanem remis, z Wisłą Płock wstydliwa porażka. Teraz, zdaniem wielu, 
kompromitacja w spotkaniu z Miedzią. Najważniejsze testy na razie nie wychodzą dobrze 
kandydatowi do walki o awans. Na szczęście dla lubinian sezon ma 34 kolejki.

Zgoła inny cel stoi przed Januszem kudybą. W Legnicy na pewno będą pracować nad 
tym, żeby każdy kolejny mecz był co najmniej tak dobry, jak derbowe starcie. 

Wiadomo jednak, że wszystkie analizy biorą w łeb, gdy przychodzi do starcia z lokal-
nymi rywalami. W końcu nie ma to jak derby... 

Michał Rygiel
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Bez niespodzianek
Nie było żadnych niespodzianek w przedostatniej jesiennej kolejce wrocławskiej 

Okręgówki z udziałem drużyn walczących o mistrzostwo ligi. Przede wszystkim 3:1 
wygrała Oleśnica, przerywając tym sposobem passę sześciu kolejnych meczy bez porażki 
Piasta. We wspomnianym wyniku nie ma cienia niespodzianki, lider wciąż pozostaje 
jedyną niepokonaną drużyną w lidze, a wrocławianie otwierają strefę spadkową, chociaż 
narzekać chyba z tego powodu nie będą, bo jeszcze niedawno punkt straty Piasta do 
bezpiecznego terenu był marzeniem wielu kibiców tego zespołu.

Aż 0:5 wygrała Wratislavia w Jaszowicach, odnosząc najwyższe swoje zwycięstwo w sezonie, 
po dwa gole zdobyli Matyja oraz Piszczałka, jedną bramkę dołożył kamil Skrok i wrocławianie 
wciąż depczą po piętach liderowi... może określenie „ depczą po piętach” nie jest w pełni ade-
kwatnym do omawianej sytuacji, ponieważ Wratislavia traci do Pogoni aż osiem oczek, ale jej 
piłkarze nie odpuszczają. I dobrze, bo już nie takie straty były odrabiane w klasie Okręgowej.

Zdziwienie
Również w Skokowej kibice nie opuszczali obiektu sportowego ze zdziwieniem w 

oczach – trafienia Świtały (2), Stępnia oraz Żukowskiego zdegradowały bramkę Tabaka do 
miana gola honorowego, Goszcz wygrał 1:4, notując ósmy mecz z rzędu bez porażki, ale 
sytuacja wicelidera jest wciąż zależna od Pogoni, która na razie jest po prostu poza zasięgiem. 
Czwartą lokatę zajęła Łozina, która wygrała 0:1 na obiekcie beniaminka z Łowęcic, zaliczając 
dziewiąty mecz bez porażki, lecz w trakcie tej passy przytrafiło się aż pięć remisów, przez 
co strata do szczytu wynosi dziewięć punktów.

Emocje
Przenosimy się w dolne rejony tabeli, gdzie doszło do kilku bardzo ważnych pojedynków, 

m. in. Pawłowic z Marcinkowicami. Obie drużyny walczą o utrzymanie się w lidze, lecz 
przed pierwszym gwizdkiem w znacznie lepszej sytuacji był Sokół i po zakończeniu zawo-
dów nic się w tej materii nie zmieniło. Jedynego gola w tym starciu zdobył w 63. minucie 
Patryk kołodziński, co oznacza oczywiście zwycięstwo Marcinkowic. Sokół pozostaje więc 
na bezpiecznym terenie i ma dużą szansą na skończenie jesieni poza strefą spadkową, co 
(biorąc pod uwagę fakt, że zespół ten całą rundę grał bez własnego boiska) jest naprawdę 
przyzwoitym wynikiem. Najpierw jednak trzeba będzie uporać się z Mirkowem/Długołęką 
22. listopada, a to już łatwe nie będzie. Szykuje się więc za tydzień bardzo ciekawy mecz...

... a jego faworytem trzeba będzie chyba mianować GkS, który 15. listopada potwierdził 
świetną dyspozycję przed własną publicznością. Jak można było się spodziewać, w starciu 
wspomnianego beniaminka z Rzeplinem padło dużo goli, do przerwy gospodarze prowadzili 
2:0 po trafieniach Żminkowskiego oraz Lewalskiego, w drugiej połowie meczu Małecki i 
kuźma wyrównali stan zawodów, ale już w doliczonym czasie gry ponownie dał o sobie 
znać Jakub Lewalski, ustalając rezultat spotkania na 3:2 dla GkSu. Nowicjusz odniósł tym 
samym piąte z rzędu zwycięstwo na swoim ternie, nie przegrał również piątego z kolei me-
czu... ogólnie, forma ostatnich tygodni na piątkę, dająca beniaminkowi w miarę bezpieczne 
miejsce w tabeli. Takiej oceny niestety nie możemy wystawić piłkarzom Falko, dla których 
sobotnia porażka z Mirkowem jest trzecią z rzędu, a to oznacza przedłużenie pobytu w strefie 
spadkowej o co najmniej kolejny tydzień.

Po sąsiedzku
Dwa kroki za Rzeplinem mamy Oborniki Śląskie, od początku sezonu błąkające się w 

okolicach ciemniejszej części tabeli. Trzeba jednak przyznać, że 16. listopada Bór stawił 
zacięty opór graczom Sadkowa, w dodatku na wyjeździe – to właśnie goście jako pierwsi 
objęli prowadzenie już w 20. minucie zawodów, za sprawą trafienia Dawida Molskiego. 
Orzeł jednak szybko odpowiedział golami Domagały oraz Czajkowskiego, lecz jeszcze przed 
przerwą z rzutu karnego na 2:2 strzelił kornel Delczyk. W drugiej odsłonie widowiska padła 
już tylko jedna bramka, jej autorem był krzysztof Piluk, a to oznacza, że Sadków wygrał 3:2 
i wciąż może czuć się pełnoprawnym członkiem czołówki wrocławskiej klasy Okręgowej.

Na bezpiecznym terenie zimę spędzi na pewno Środa Śląska, ale takiego komfortu nie 
zagwarantowali sobie jeszcze piłkarze z Chwalibożyc. Obie drużyny spotkały się na stadionie 
Burzy 16. listopada i pokojowo podzieliły się łupem remisując 1:1 i chociaż Chwalibożyce 
znalazły się poza strefą spadkową, to nad Piastem mają zaledwie jedno oczko przewagi i 
tylko wygrana nad Skokową 22. listopada zapewni graczom Burzy w miarę spokojną zimę.

Strzelińskie derby
W Okręgówce mieliśmy również derby powiatu strzelińskiego pomiędzy Strzelinianką 

a kondratowicami. Lepiej mecz zaczęli goście ze Strzelina, wychodząc po golu Bartosza 
korgula już w 2. minucie na prowadzenie, lecz jak dobrze zaczęli, tak źle skończyli  - w 90. 
minucie zawodów punkt Czarnym uratowało trafienie Marcina Lisowskiego, który z sześciu 
ostatnich spotkań bramki nie zdobył tylko z Piastem Żerniki.

16. kolejka wrocławskiej klasy Okręgowej uraczyła kibiców liczbą 30 bramek, z czego 
12 strzelili gospodarze, natomiast 18 goście. Doszło do dwóch podziałów punktów, trzy razy 
wygrywali miejscowi, a cztery razy z kompletu oczek cieszyli się przyjezdni.

Marcin Zwierzyński/Dolpilka.pl

W okręgówkach:  
czołówka bez zmian

Powoli  dobiega końca rywalizacja w klasach okręgowych. Faworyci w większości przypadków utrzy-
mali swoje pozycje, outsiderzy... również.

JELENIA GÓRA
W meczu na szczycie jelenio-

górskiej okręgówki Warta Bole-
sławiecka po zaciętym spotkaniu 
pokonała Piasta Wykroty 3:2 czym 
pomogła głównie... prowadzącej 
dwójce – zgodnie kompletującej 
punkty.

 Twardy okazał się za twardy 
Leśnika Osiecznica, którego od-
prawił z bagażem trzech bramek. 
Lotnik bez problemu wygrał 4:0 z 
Gryfem z Gryfowa.

W dolnej części tabeli w meczu 
o „sześć punktów” GkS Raciboro-
wice nie zmarnował szansy (3:1) i 
„umocnił” gospodarzy z Victorii 
Ruszów na ostatnim miejscu w 
okręgówce. Sąsiedzi  w tabeli – 
Łużyce Lubań byli jednaj czujni 
i w kolejnym ważnym dla  dolnej 
części stawki spotkaniu 2:1 wy-
punktowali Piasta Zawidów. 

LEGNICA
W grupie legnickiej rezerwy 

Chrobrego Głogów  utrzymały 
wysoką przewagę i  jak na razie nikt 
im nie zagraża w walce o czwartą 
ligę. Tym bardziej, że rywale tracą 
punkty. Rywalizacja o drugie miej-
sce  jest jednak  zacięta. Orla Wąsosz  
straciła punkty (1:1) z Czarnymi 
Rokitki, a Sparta Grębocice ze Stalą 
Chocianów (3:3). Górnik Złotoryja 
przystopował jaworską kuźnię (1:0).

Na dole tabeli wygrała jedynie 
Iskra kochlice pokonując dobrych 
znajomych w  Bieniowicach 3:0. 
Czy to sygnał do marszu w górę? 
Zobaczymy. Na pewno jest  to  sy-
gnał dla Legnickiego Pola (porażka 
z Zametem w Przemkowie 1:2) i 
Arkonu Przemków (1:2 z Męcinką) 
by przyłożyć się do pracy w zimo-
wej przerwie, bo o utrzymanie w 
lidze nie będzie łatwo.

WAŁBRZYCH
W grupie wałbrzyskiej  lider – 

Piast Nowa Ruda niespodziewanie 
zremisował ze Zdrojem Jedlina 
Zdrój 2:2 co wykorzystała Vic-
toria Świebodzice  rozbijając 6:0 
Unię Bardo (na boisku 6:1, ale w 
ekipie gości wystąpiło za mało 
młodzieżowców).  Nysa kłodzko 
wygrywając 4:0 ze Zrywem Gola 
Świdnicka, zmniejszyła dystans 
do Piasta. Sześć ostatnich drużyn 
zgodnie przegrało, jedynie Zamek 
kamieniec Ząbkowicki uratował 
punk na własnym  boisku w meczu 
z karoliną Jaworzyna Śląska (3:3), 
co pozwoliło gospodarzom na awans 
z dwunastego na jedenaste miejsce.

Po weryfikacji wyników pod-
sumujemy jesień w dolnośląskich 
okręgówkach i przedstawimy 
końcowe tabele.

Marek Szpyra 
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O sześć punktów

Obie drużyny przed sobotnim spotkaniem zajmowały miejsca w strefie spadkowej, obie drużyny nie miały szans 
wydostać się z niej w trakcie jednej kolejki, ale za to mogły zbliżyć się do bezpiecznego terenu na odległość jednego 
punktu. 

Większa różnica między omawianymi zespołami była 
widoczna jedynie w bilansie bramkowym, ale skoro uzbie-
rały podobną ilość oczek (Parasol wyprzedzał AkS o jeden 
punkt), to można było spodziewać się ciekawego widowiska 
okraszonego dużą ilością zaangażowania oraz walki...

... i tych dwóch elementów nie brakowało, lecz nie ubar-
wiły one opisywanego meczu tak, jakby zapewne życzyli 
sobie tego postronni kibice, szukający po prostu piłkarskich 
wrażeń. Zadowoleni za to mogli być fani wrocławskiej dru-
żyny, bo to ona przez zdecydowaną większość spotkania 
dyktowała warunki. Gra toczyła się głównie w środkowej 
części boiska oraz na połowie Strzegomia. Do przerwy, bo 
w drugiej odsłonie zawodów goście mieli jeszcze mniej do 
powiedzenia, stworzyli zaledwie jedną sytuację, którą i tak 
trudno podłączyć do kategorii sytuacji groźnych. Zresztą, 

najlepiej przebieg sobotniego spotkania oddają statystyki 
strzeleckie: 14 strzałów po stronie Parasola (5 w światło 
bramki) i 3 uderzenia AkSu (jedno w światło bramki) – w 
tym przypadku liczby w pełni obrazują wydarzenia na boisku. 
Wynik 3:0 dla wrocławian jest więc rezultatem jak najbar-
dziej sprawiedliwym, a dzięki wygranej nad Strzegomiem 
Parasol zbliżył się na odległość jednego kroku do miejsca 
gwarantującego start w DLJS w kolejnym sezonie.

ARGUMENTY
Jednym z elementów, który w dużej mierze zadecydo-

wał o wygranej Parasola, był odbiór piłki, co gospodarzom 
naprawdę łatwo przychodziło zarówno w defensywie, jak i 
w ofensywie. Drugim argumentem wrocławian był Mateusz 
Zagajewski – lewonożny pomocnik świetnie dryblował, 

asystował też przy golu na 1:0 i szczególnie w pierwszej 
połowie zdecydowanie wyróżniał się spośród wszystkich 
zawodników przebywających na boisku.

GOLE: M. Balon (26’), B. Solarek (73’), D. Nowa-
kowski (79’)

SKŁADY:
PARASOL WROCŁAW: G. Jakubów – M. Piłat, N. 

kot, M. Woźnica, M. Balon, M. Zagajewski, S. Pawlaczyk, 
P. Grejciun, M. Zimny, B. Solarek, J. Macała

S. Widliński, D. Nowakowski, R. Sandulski, W. Białonoga, 
A. Barański

AKS STRZEGOM: k. Sowik – k. Gawlak, J. Posacki, 
P. Matuszak, k. Sobczak, M. kustra, J. Lewandowski, R. 
Osoba, D. Rogaczewski, B. Żmijewski, k. Jaszowski

M. Żarczyński, M. Szerszeń, S. Fedyczkowski, A. Juszczak
SĘDZIOWIE: M. Maj, G. Węglewski, J. Zaleszczak

Marcin Zwierzyński/Dolpilka.pl

Gratulujemy sukcesu juniorom młodszym!
Juniorzy młodsi Miedzi Legnica zakończyli już rundę jesienną aktualnego sezonu. 

Zakończyli ją odnosząc nie lada sukces. Na wiosnę legniczanie zagrają w prestiżowej 
Lidze Makroregionalnej, do której awansowali dzięki znakomitej postawie jaką 
prezentowali od początku sezonu.

Trener Michał Grządkowski nie ukrywał zadowolenia z własnej pracy jak i posta-
wy swoich zawodników w tegorocznych rozgrywkach. W ostatnim jesiennym meczu 
legniczanie pokonali Ślęzę Wrocław na własnym ternie 5:0 po dwukrotnych trafieniach 
Czarneckiego i Cieślika oraz golu Stachowskiego z rzutu karnego. –  Ten wynik był 
najmniejszym wymiarem kary. Ślęza praktycznie nie zagroziła naszej bramce. Gratuluję 
całemu zespołowi całej – równej rundy i oczywiście awansu do rozgrywek makroregio-
nalnych  – mówił wyraźnie szczęśliwy trener Michał Grządkowski.

Trzeba nadmienić, że Miedź podczas jesieni zdobyła w 15 meczach 38 punktów. Legni-
czanie byli groźnym rywalem dla każdego przeciwnika i zdobywali sporo bramek. Bilans 
strzelonych goli także wygląda imponująco. Miedź zmuszała bramkarzy rywali do kapi-
tulacji 58 razy. Bramkarze naszej drużyny piłkę z siatki wyciągali tylko dwunastokrotnie.

-  Bardzo chciałbym pochwalić swój zespół, bo w porównaniu z ubiegłym sezonem, 
kiedy otarliśmy się o awans do makroregionu chłopcy zrobili duży krok naprzód  – do-
dał Grządkowski. To prawda. Miedź mimo słabszego początku rundy z czasem stała się 
drużyną nie do przejścia, co udowodniła kolejnymi wysokimi zwycięstwami. Teraz, gdy 
legniczanie dopięli swego na wiosnę wystartują w Lidze Makroregionalnej Juniorów 
Młodszych, gdzie rywalizować ze sobą będą 32 najlepsze drużyny w Polsce, które zostaną 
podzielone na 4 grupy.

Wielkie brawa za ten wyczyn należą się całemu zespołowi oraz trenerowi Grządkow-
skiemu. Gratulujemy awansu i życzymy sukcesów na wiosnę. Awans do rozgrywek ma-

kroregionalnych jest także dowodem na ciągły i jak widać prawidłowy rozwój Akademii 
Piłkarskiej Miedzi Legnica, która z dnia na dzień staję się jeszcze bardziej profesjonalna 
a dzięki takim sukcesom, także rozpoznawalna w całej Polsce.

(miedz)

Fot. (miedz)
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Jest potencjał
Rozmowę z trenerem wrocławskiego Śląska, który może pochwalić 

się już wieloletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą, Stanisławem 
Miśkowem, przeprowadził Adam Cierpik.

- Jak ocenia Pan formę swo-
jej drużyny? Co uznaje Pan za 
największą siłę zespołu?

- Prowadzę już czwarty rok 
swój zespół z rocznika 2002, który 
występuje w kategorii młodzik w 
lidze terenowej. Rok temu moja 
drużyna grała w tej samej lidze 
tyle, że rywalizowała z ekipami z 
rocznika 2001. Poziom rozgrywek 
był wysoki, ponieważ trudniej gra 
się przeciwko starszym o rok rywa-
lom. Drużyna zakończyła sezon na 
trzecim miejscu. W tym roku także 
występujemy w lidze terenowej, 
ale gramy już z rówieśnikami. 
Przez to poziom porównywalnie 
jest niższy, co pokazują statystyki 
mojej drużyny: na 10 rozegranych 
meczy, 9 zakończyło się naszym 
zwycięstwem, a jedno remisem, 
straciliśmy jedynie cztery bram-
ki, a zdobyliśmy ich ponad 70. 
Dlatego też w przerwie zimowej 
zgłosiłem w klubie propozycję, 
aby na wiosnę mój zespół startował 
w kategorii wyższej, lidze okręgo-
wej młodzika, gdzie poziom będzie 

wyższy i moi zawodnicy będą 
mogli rywalizować z zespołami 
o podobnym potencjale. Myślę, 
że będzie to dla nich większa 
motywacja do dalszej pracy nad 
ponoszeniem swoich umiejętności. 
Wszystko teraz zależy od tego czy 
okręg wyrazi zgodę na to, żeby do 
ligi terenowej dokooptować nowy 
zespół.

- Czy widzi Pan swoich pod-
opiecznych za kilka lat w klu-
bach ekstraklasy lub za grani-
cami naszego kraju jako profe-
sjonalnych piłkarzy?

- Uważam, że rok temu były 
w mojej drużynie takie osoby, 
które mają taki potencjał, aby w 
przyszłości zawodowo zajmować 
się piłką nożną. Jednak jak co 
roku mamy do czynienia z selekcją 
wewnętrzną, która ma dopasować 
piłkarzy do odpowiedniej grupy 
pod względem ich umiejętności, 
dlatego najlepszych ośmiu zawod-
ników z mojej drużyny obecnie gra 
w pierwszym zespole, trenowanym 
przez trenera Dariusza kamińskie-

go w lidze makroregionu, gdzie 
spotykają się z zespołami Zagłębia 
Lubin czy Miedzi Legnica, najlep-
szymi drużynami swojej kategorii 
wiekowej w danym regionie. 
Sądzę, że w grupie tych ośmiu pił-
karzy większość ma taki potencjał, 
aby zaistnieć. Są to chłopcy, którzy 
mają szansę za dwa czy trzy lata 
awansować do pierwszej drużyny 
juniorów i ewentualnie później 
przy sprzyjających okolicznościach 
za kilka następnych lat pierwszy 
zespół będzie mógł mieć z nich 
pożytek.

- Jest Pan również nauczy-
cielem wychowania fizycznego w 
liceum. Czy łatwiej współpracuje 
się z grupą juniorską, czy z mło-
dzieżą licealną?

- Zdecydowanie łatwiej współ-
pracuje się z młodzieżą juniorską. 
Jeżeli chłopak trenuje piłkę nożną 
w wieku juniora to dochodzi do 
pewnego poziomu i świadomości, 
że robi to tak długo i z takim zaan-
gażowaniem, ponieważ tego chce. 
Jego przyjście na trening nie jest 
wymuszone przez nikogo tylko 
on sam tego chce. Liczy się dla 
niego podnoszenie umiejętności 
i rozwój. W liceum uczęszczanie 
na zajęcia wychowania fizycznego 
jest obligatoryjne. Część młodzie-
ży chodzi na zajęcia tylko dlatego, 
że później dostaje ocenę, która 
liczy się na świadectwie. Gdyby 

nie to spora grupa młodzieży nie 
uczęszczałaby na lekcje w-f. Inna 
sprawa, że na treningu poziom 
chłopaków jest bardziej wyrówna-
ny, niż na zajęciach wychowania 
fizycznego. Podczas lekcji mamy 
część uczniów, którzy nie  potrafią 
sobie poradzić podczas gry czy 
ćwiczeń, sporo jest osób, które 
może nie są mistrzami, ale spokoj-
nie potrafią sobie poradzić, zdarzą 
się też pojedyncze jednostki, które 
trenują już gdzieś i mają po prostu 
talent i spore umiejętności. W 
szkole ciężko jest dobrać ćwicze-
nia i sposób przeprowadzenia lek-
cji, aby ci słabsi mogli nadążyć, 
a ci najlepsi nie nudzili się i też 
z zaangażowaniem podchodzili 
do zajęć.

- Jak ocenia Pan poziom 
szkolenia młodych adeptów 
piłkarskich na Dolnym Śląsku?

- Generalnie zauważam, że 
w ostatnim czasie zwiększa się 
ilość drużyn piłkarskich i klubów 
na osiedlach i w granicach miast. 
Jest to bardzo pozytywny proces, 
bo warto, żeby dzieci garnęły się 
chętnie do uprawiania sportu, 
mimo wielu innych możliwości 
spędzenia czasu. Poziom tych 
szkółek jest jednak bardzo roz-
proszony i oprócz kilku jednostek, 
które szkolą młodzież na wysokim 
poziomie to wiele jest klubów o 
niskim poziomie szkoleniowym. 

kolejnym problemem jest mała 
ilość boisk, zwłaszcza trawiastych, 
które byłyby ulokowane w miejscu 
z dobrym dojazdem. Budowane są 
oczywiście orliki i bardzo dobrze, 
że tak się dzieje, ale zwykle są one 
umieszczane gdzieś na obrzeżach 
miasta, przez co rodzice muszą 
dowozić dzieci, aby mogły pograć 
w piłkę.

Jedynie Parasol Wrocław po-
siada własne dwa boiska trawiaste 
z dobrą murawą, a inne kluby 
albo zostały ich pozbawione, 
albo nigdy ich nie miały. Przez to 
drużyny młodzieżowe chociażby 
Śląska muszą często trenować na 
boiskach przyszkolnych. Są one 
jednak użytkowane przez trene-
rów osiedlowych czy pojedyncze 
osoby, np. absolwentów szkół. 
Zdarza się również tak, że niektóre 
grupy mają nieprzyjemne sytuacje 
związane z osobami, które znaj-
dują się na takich boiskach. Jedna 
z grup musiała jedne ze swoich 
zajęć odwołać, ze względu na brak 
warunków do przeprowadzenia 
treningu. Sądzę, że ważne jest aby 
budować boiska trawiaste z dobrą 
nawierzchnią w miejscach, które 
posiadają dobrą infrastrukturę 
komunikacyjną.

- Dziękuję serdecznie za roz-
mowę i życzę powodzenia w 
dalszej pracy z młodzieżą.

- Dziękuję również.

Dolnośląska Liga Juniorów

PARASOL WROCŁAW - AkS Strzegom 3 - 0

BOBRZANIE BOLESŁAWIEC - CHROBRy GŁOGÓW  0 - 1

MkS OŁAWA - LECHIA DZIERŻONIÓW 0 - 6

POLONIA-STAL ŚWIDNICA - FC WROCŁAW ACADEMy 0 - 2

ŚLęZA WROCŁAW - GÓRNIk PWSZ Wałbrzych 0 - 2

kS POLkOWICE  - MIEDŹ LEGNICA 1 - 3

MkS POLAR - WkS ŚLąSk WROCŁAW 0 - 4

SZCZyT Boguszów-Gorce - kGHM ZAGŁęBIE II 0 - 5

Dolnośląska Liga Juniorów Młodszych

PARASOL WROCŁAW - kARkONOSZE JELENIA GÓRA 1 - 2

BOBRZANIE BOLESŁAWIEC - CHROBRy GŁOGÓW 1 - 4

MkS OŁAWA - LECHIA DZIERŻONIÓW 0 - 4

POLONIA-STAL ŚWIDNICA - FC WROCŁAW ACADEMy 3 - 4

IŚLęZA WROCŁAW - GÓRNIk PWSZWałbrzych 0 - 0

kONFEkS LEGNICA - MIEDŹ LEGNICA 0 - 8

ŚLąSk WROCŁAW SA - WkS ŚLąSkWROCŁAW 1 - 3

ORZEŁ Ząbkowice Śl. - kGHM ZAGŁęBIE LUBIN 2 - 2

Dolnośląska Liga Trampkarzy

Grupa I

WkS ŚLąSk WROCŁAW - POLONIA ŚRODA ŚL. 1 - 2
FC WROCŁAW ACADEMy - MIEDŹ LEGNICA I 1 - 0
SILESIA WROCŁAW-GAJ - ŚLęZA WROCŁAW 0 - 0
PARASOL WROCŁAW - ŚLąSk I WROCŁAW S.A. 0 - 4
MkP WOŁÓW - AP OLEŚNICA 1 - 2
LECHIA DZIERŻONIÓW - ZAGŁęBIE LUBIN I 1 - 5
BIELAWIANkA BIELAWA - MkS OŁAWA 0 - 1

Grupa II

OLIMPIA kAMIENNA GÓRA - LECHIA DZIERŻONIÓW 5 - 7
kUŹNIA JAWOR - COMT 2012 BOLESŁAWIEC 4 - 0
NySA kŁODZkO - ŚLąSk II WROCŁAW S.A. 1 - 8
VICTORIA ŚWIEBODZICE - POLONIA-STAL ŚWIDNICA 2 - 2
BOBRZANIE BOLESŁAWIEC - kS POLkOWICE 4 - 1
MIEDŹ LEGNICA II - kARkONOSZE JELENIA GÓRA 2 - 2
kS ORZEŁ Ząbkowice Śl. - kGHM ZAGŁęBIE LUBIN II 3 - 1
CHROBRy GŁOGÓW  - GÓRNIk Wałbrzych 0 - 0

Dolnośląska Liga Młodzików

Grupa I

WkS ŚLąSk WROCŁAW - POLONIA ŚRODA ŚL. 4 - 2
FC WROCŁAW ACADEMy - MIEDŹ LEGNICA I 1 - 3
SILESIA WROCŁAW- GAJ - ŚLęZA WROCŁAW 1 - 0
PARASOL WROCŁAW - ŚLąSk SA I 0 - 8
POLONIA-STAL ŚWIDNICA II - AP OLEŚNICA 6 - 0
LECHIA DZIERŻONIÓW - kGHM ZAGŁęBIE I 0 - 5
BIELAWIANkA BIELAWA - MkS OŁAWA 2 - 0

Grupa II

OLIMPIA kAMIENNA GÓRA - LTS LEŚNA 0 - 2
JAVORIA - COMT 2012 BOLESŁAWIEC 6 - 0
NySA kŁODZkO - ŚLąSk SA II 0 - 4
VICTORIA ŚWIEBODZICE - POLONIA-STAL 0 - 5
BOBRZANIE BOLESŁAWIEC - kS POLkOWICE 1 - 0
MIEDŹ LEGNICA II - kARkONOSZE 3 - 11
ORZEŁ Ząbkowice Śl. - kGHM ZAGŁęBIE  II 4 - 5
CHROBRy GŁOGÓW .- GÓRNIk PWSZ 0 - 1

(sz)
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Klasa okręgowa
Liga okręgowa Jelenia Góra

Łużyce Lubań 2-1 Piast Zawidów
Czarni Lwówek Śląski 2-0 Hutnik Pieńsk
Piast Dziwiszów 3-0 Włókniarz Leśna
Lotnik Jeżów Sudecki 4-0 Gryf Gryfów Śląski
Orliki Węgliniec 1-2 Olimpia kamienna Góra
GkS Warta Bolesławiecka 3-2 Piast Wykroty
Wiktoria Ruszów 1-3 GkS Raciborowice
Twardy Świętoszów 3-0 Leśnik Osiecznica

Liga okręgowa Legnica

Zamet Przemków 2-1 kS Legnickie Pole
kaczawa Bieniowice 0-3 Iskra kochlice
GkS Męcinka 2-1 Arkon Przemków
Iskra księginice 0-4 Chrobry II Głogów
Mieszko Ruszowice 2-2 konfeks Legnica
Górnik Złotoryja 1-0 kuźnia Jawor
Czarni Rokitki 1-1 Orla Wąsosz
Sparta Grębocice 3-3 Stal Chocianów

Liga okręgowa Wałbrzych

Skalnik Czarny Bór 2-4 LkS Bystrzyca Górna
Zamek kamieniec Ząbkowicki 3-3 karolina 
Jaworzyna Śląska
Iskra Jaszkowa Dolna 1-2 Unia Złoty Stok
Victoria Świebodzice 6-0 Unia Bardo
Nysa kłodzko 4-0 Zryw Gola Świdnicka
Polonia-Stal II Świdnica 4-0 Włókniarz kudowa 
Zdrój
Piast Nowa Ruda 2-2 Zdrój Jedlina Zdrój
Piławianka Piława Górna 0-2 Trojan Lądek Zdrój

Liga okręgowa Wrocław

Orzeł Sadków 3-2 Bór Oborniki Śląskie
Dolpasz Skokowa 1-4 Wiwa Goszcz
Zjednoczeni Łowęcice 0-1 kS Łozina
Orzeł Pawłowice 0-1 Sokół Marcinkowice
GkS Mirków/Długołęka 3-2 Falko Rzeplin
Burza Chwalibożyce 1-1 Polonia Środa Śląska
Czarni kondratowice 1-1 Strzelinianka Strzelin
Polonia Jaszowice 0-5 Wratislavia Wrocław
Pogoń Oleśnica 3-1 Piast Żerniki

A Klasa
Grupa Jelenia Góra I

Lechia Piechowice 2-0 Rudawy Janowice Wlk
Orzeł Wojcieszów 6-0 Bóbr Marciszów
Olimpia II kowary – Chojnik (nie odbył się)
Piast Bolków 9-1 Nysa Wolbromek
Pogoń Świerzawa 2-5 Chełmsko Śl.
Orzeł Lubawka 3-2 Czarni Przedwojów
kS Łomnica 2-4 Julia Szklarska Poręba

Grupa Jelenia Góra II

kwisa Świeradów Zdrój 2-3 LZS Radostów
Orzeł Platerówka 2-2 Sudety Giebułtów
Iskra Łagów – Chmielanka (nie odbył się)
Olsza Olszyna Lub. 9-1 Bazalt Sulików
Cosmos Radzimów 7-3 Stella Lubomierz
Pogoń Markocice 4-2 Skalnik Rębiszów
Jaśnica Opolno Zdr. 1-7 Błękitni Studniska Dln

Grupa Jelenia Góra III 

LZS Łaziska 2-4 GkS Gromadka
Majdan Bolesławice 4-0 GkS Iwiny
Górnik Węgliniec 4-0 LZS Zaręba
kS Łąka 1-5 Rybak Parowa
Chrobry Nowogrodziec 1-5 Jędrzychowice
Sparta Zebrzydowa 3-1 kS Stare Jaroszowice
Tomaszów Bol. 2-2 LZS Brzeźnik

Grupa Legnica I

Zawisza Serby 2-1 Iskra Droglowice
Pogoń Góra 2-0 Jerzmanowa
Tęcza kwielice 2-5 Orzeł Czerna
LZS Buczyna 3-1 Dragon Jaczów
Radwanice 1-2 Zryw kotla
Gwardia Białołęka 3-6 korona Czernina
Odra Chobienia 3-2 Victoria Siciny
Łagoszowia 0-5 LZS Ostaszów

Grupa Legnica II

Zryw kłębanowice 2-4 Unia Miłoradzice
kryształ Chocianowiec 5-2 Sparta Rudna
Błękitni koskowice 4-1 Sparta Parszowice
Czarni Dziewień 8-3 Szklary Dln
Gromadzyń-Wielowieś 0-3 Prochowiczanka 
Prochowice
Siedliska 5-4 Odra Ścinawa
Górnik Lubin 3-1 Mewa kunice
Iskra Niedźwiedzice 1-4 Albatros Jaśkowice

Grupa Legnica III

Wilki Różana 2-8 Sokół krzywa
Park Targoszyn 0-7 Skora Jadwisin
Nowy kościół 1-3 Rodło Granowice
Bazalt Piotrowice 0-0 Rataj Paszowice
Fenix Pielgrzymka 1-1 Błękitni kościelec
Nysa Wiadrów 3-4 Wilkowianka Wilków
Olimpia Olszanica 1-3 Przyszłość Prusice
Orlik Okmiany 0-5 Orzeł Zagrodno

Grupa Wałbrzych I

Wenus Nowice 2-1 Nysa kłaczyna
Włókniarz Głuszyca 1-3 kS Walim
Czarni Wałbrzych 0-1 Gwarek Wałbrzych
Pszenno 5-2 Biały Orzeł 
Zieloni Mrowiny 2-3 Joker Jaczków
Dziećmorowice 1-0 Szczawno Zdr.
Grom Witków 3-0 LkS Wiśniowa
Granit Roztoka 3-3 Unia Jaroszów

Grupa Wałbrzych II

Delta Słupice 3-5 Czarni Sieniawka
koliber Uciechów 3-2 Ciepłowody
Wieża Rudnica 5-0 Płomień Makowice
Rawa Boleścin 2-5 Tarnovia Tarnów
Pogoń Pieszyce 4-2 Skałki Stolec
Niemczanka 2-0 Henrykowianka 
Sparta Ziębice 2-3 Victoria Tuszyn
Boxmet Piskorzów 0-1 Zieloni Łagiewniki

Grupa Wałbrzych III

Bystrzyca kł. 5-0 Zamek Gorzanów
Czarni Braszowice 2-5 Inter Ożary
Łomniczanka 2-2 Śnieżnik Domaszków
Polonia Ząbkowice Śl. 4-1 kS Polanica Zdrój
Hutnik Szczytna 0-8 Orlęta krosnowice
Duszniki Zdr. 0-1 MLkS Radków
Stronie Śl. 5-2 Tęcza Ścinawka Dolna
Sudety Międzylesie 0-2 Odrodzenie Szalejów Dolny

Grupa Wrocław I

Odra Lubiąż 1-1 Parasol Wrocław
kostomłoty 0-6 Odra Malczyce
MkP Wołów 2-0 Sokół Smolec
LZS Osiek 3-5 Jerzmanowo
Jakubkowice 5-1 Mechanik Brzezina
kometa krzelów 3-3 Odra Stary Dwór
Szczepanów 2-2 UkS Domanice

Grupa Wrocław II

Victoria Zawonia 2-2 Błysk kuźniczysko
Orla korzeńsko 0-4 Plon Gądkowice

Iskra Pasikurowice 2-0 Sparta Skaryszyn
Burza Godzieszowa 3-5 Zorza Pęgów
Bumerang 2-2 kS II Łozina
Barycz Sułów 3-1 Widawa kiełczów

Grupa Wrocław III

Polonia Miłoszyce 4-3 Minkowice Oł.
Pogoń Syców 1-3 LZS Solniki Małe
Grom Szczodrzów 1-4 Zenit Międzybórz
Foto-Higiena II 1-0 Energetyk Siechnice
Lotos Gaj Oławski 2-2 Rzemieślnik Oława
Dąb Dobroszyce 0-0 Czarni Jelcz-Laskowice

Grupa Wrocław IV

Ognisko Przeworno 2-4 BkS Borów
Nefryt Jordanów Śląski 6-3 Olimpia Podgaj
LkS Brożec 2-1 Polonia Wrocław
kS Żórawina 3-0 Rapid Domaniów
kolektyw Radwanice 5-0 Galakticos Solna
Gromnik kuropatnik 2-1 WkS Wierzbice
Czarni Sobocisko 3-3 Zachód Sobótka

B Klasa
Jelenia Góra I

Olimpia II k. Góra 7-1 Bóbr Opawa
Olimpia II krzeszów 4-2 Husaria Grzędy
Lesk Sędzisław 7-0 LZS Janiszów
Dolomit Pisarzowice 11-4 Spójnia Sady
Orły Lipienica 4-6 Gnejs Ogorzelec
Victoria Czadrów 0-4 Amfibolit Leszczyniec
Uran Okrzeszyn 2-2 Dragon Miszkowice

Jelenia Góra II

Grupa zakończyła rozgrywki w tym roku

Jelenia Góra III

Cosmos Milików 2-0 LZS kotliska
Bielany Biedrzychowice 5-1 Bazalt Wojciechów
Pogoń Wleń 6-1 kwisa Mroczkowice
LZS kościelnik 2-1 LZS Sobota
Fatma Pobiedna 6-2 Zbylut Zbylutów
Woskar Wojcieszyce 6-1 LZS Niwnice

Jelenia Góra IV

Orzeł Gościszów 9-2 Roan Tomisław
Jawa Otok 3-4 Bóbr Dąbrowa B.
LkS Ocice 6-0 kolonia Bolesławiec
TS Parzyce 3-0 kS Włodzice
LkS Dobra 3-2 LkS Mierzwin
LkS kraśnik Dolny 4-2 LkS Nowa
Znicz kruszyn 14-1 kS Trzebień

Legnica grupa I

Hajduk kłobuczyn 4-2 Nowa Wieś Lub.
kłos Moskorzyn 3-2 Perła Potoczek
kalina Sobin 7-3 Odra Grodziec M.
GLkS Gaworzyce 3-13 Unia Szklary Górne
Amator Wierzchowice 1-6 Victoria Parchów
Arka Trzebnice 4-10 Zamet II 

Legnica grupa III

Mewa Goliszów 10-1 Premium Budziwojów
LZS Czaple 1-1 Płomień Nowa Wieś Grodziska
LZS Biała 0-6 Płomień Michów
Czarni II Rokitki 1-1 Orzeł Wojcieszyn
Czarni Miłkowice 1-5 Radziechowianka 
 Legnica grupa V
Górnik II 2-3 Polonia Ernestynów
Nysa/Błękitni II 3-5 Platan Sichów
Lechia Rokitnica 4-2 Lubatowianka 
Iskra Jerzmanice Zdr. 0-4 LZS Lipa
Huragan Proboszczów 4-0 Sokół Sokołowiec
Wilkowianka II 1-6 Tatra krzeniów

Legnica grupa VI

Orzeł konary 1-3 Chełmiec Piotrowice
kS Jarosław 0-4 Polder-a Damianowo
Cicha Woda Tyniec 7-2 Rodło II Granowice
LZS Budziszów Wlk 1-1 Unia Rosochata
Polgeo Lusina 1-3 Zjednoczeni Snowidza

w grupa II

Malinka Malin 5-0 Start Strzeszów
krzyżanowice 2-1 Głuchów Górny
kometa kryniczno 3-2 Sparta Będkowo
Tomtex Wrocław 4-1 Sparta Wszemirów
Dąb kuraszków 2-3 Silesia Szymanów
Błyskawica Szewce 6-4 Grom Ligota Piękna

Wrocław grupa III

Orzeł Bukówek 0-4 Porcelana Ciechów
Odra Słup 0-2 Pogoń Jastrzębce
Tęcza Pisarzowice 1-4 Pogoń Miękinia
Cosmos Juszczyn 2-4 Wulkan Ogrodnica
Burza Wilczków 2-5 Zryw Chełm
Błyskawica Lenartowice 4-1 Polonia II 
Błękitni Chwalimierz 2-6 Czarni Białków

Wrocław grupa IV

kP Wichrów 4-2 Piast Lutynia
GLkS Mietków 5-1 Puma Pietrzykowice
Dromex Piersno 1-8 ULkS Piotrowice
Ambrozja Bogdaszowice 0-2 White Bat Czerń-
czyce

Wrocław grupa VI

Zryw Chociwel 3-2 Feniks Pławna
FC Pęcz 3-1 korona Pęcz
Ślęza księginice Wlk 3-7 kS karszów
Starter Gęsiniec 2-2 kwarcyt Jegłowa
Pogoń kowalów 5-5 kP Ludów Śląski
Orzeł Biały k. 7-0 Victoria Sarby

Wrocław grupa VII

Orzeł Marszowice 2-2 Zalesie Wójcice
Logan Witowice 3-0 Polonia Godzikowice
Szaluna Zębice 6-1 Start Stanowice
Dolomit Chwałowice 0-4 Zorza Niemil
Burza Bystrzyca 4-1 Świteź Wiązów
kP 86 Borek St. 1-8 Błękitni Siedlce

Wrocław grupa VIII

Wratislavia II 2-0 Orzeł Święta kat.
kS Byków 1-2 Piast Nadolice
kS Brochów 3-3 Skra Wojnowice
FC Wrocław Academy 3-2 Czarni Chrząstawa
Długołęka 2000 0-0 Tęcza Brzezia Łąka
kP 99 Śliwice 3-2 Tęcza Raków

Wrocław grupa IX

WkS Lipka 5-2 Perła Węgrów
LZS Bystre 7-3 Piast Dobrzeń
Grom Siekierowice 2-5 Sokół Sokołowice
kS Dobroszów 2-2 Widawa Stradomia
Dąb II Dobroszyce 2-2 Poniatowice
Borowianka Borowa 2-4 Olimpia Oleśnica

Wrocław grupa X 

Lotnik Twardogóra 5-0 LZS kaszyce Wlk
komorów 1-2 Orzeł Biedaszków Wlk
Pogoń Cieszków 3-1 Płomień krośnice
Grabówka 0-6 Olimpia Bukowinka
Barycz Milicz 1-0 kS Łazy Wlk
Polonia Grabowno Wlk 2-0 Sokół Ujeździec Wlk

(mr)
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Debiutanci

Parafialny Klub Sportowy Augustyn Wrocław powstał w 1997 roku. Początkowo występował jedynie w pucharach czy ligach 
piłkarskich rozgrywanych na parkietach hal sportowych. Pierwszym z nich był turniej organizowany przez klub KS Powstańców 
Śląskich. Od roku 2006 klub bierze udział w rozgrywkach na boiskach otwartych. PKS Augustyn swoją siedzibę ma przy parafii 
św. Augustyna na ul. Sudeckiej we Wrocławiu, a swoje mecze rozgrywa na położonym nieopodal obiekcie przy ul. Sztabowej. 
Obecnie klub występuje w C-klasie. O klubie PKS Augustyn Wrocław Adamowi Cierpikowi opowiada prezes Piotr Stefanik.

 - Mógłby Pan dokonać pre-
zentacji swojego klubu?

 - Parafialny klub Sportowy 
Augustyn Wrocław, bo tak trzeba 
rozumieć skrót PkS Augustyn 
Wrocław, zrzesza młodzież i doro-
słych z parafii świętego Augustyna 
oraz całego miasta Wrocławia. 
W klubie czynne są dwie sekcje 
sportowe (tenis ziemny i piłka 
nożna), jednak obecnie najprężniej 
działa sekcja piłki nożnej i w jej 
rozwój władze klubu wkładają 
najwięcej energii. Obecnie klub 
reprezentowany jest na najniższym 
szczeblu rozgrywek seniorów, czyli 
w C-klasie. Jest to pierwszy sezon 
Augustyna w tych rozgrywkach. Na 
dzień dzisiejszy w klubie nie ma 
podziału na grupy wiekowe i wszy-
scy zawodnicy są przygotowywani 
do gry w jednym zespole – w przy-
szłości władze planują wprowadzić 
podział na grupy wiekowe. PkS 
Augustyn nie prowadzi działalności 
gospodarczej, a co za tym idzie, nie 
zarabia. Jedynymi przychodami są 
składki członkowskie i darowizny. 
W obecnym momencie klub szuka 
wsparcia prowadząc rozmowy z 
różnymi firmami na temat spon-
soringu Augustyna, ponieważ 
przychodzące pieniądze nie wystar-
czają na utrzymanie klubu. Z racji, 
że klub ma charakter parafialny 
ważne są dla zawodników wartości 
chrześcijańskie, którymi żyją. Przed 
każdym meczem gracze modlą się 
w szatni, aby Bóg miał ich w swo-
jej opiece podczas gry na boisku. 
klub posiada swoją stronę interne-
tową, na której umieszcza bieżące 
informacje dotyczące tego, co się 
dzieje w życiu drużyny: augustyn.
futbolowo.pl .

- Kto dowodzi wszystkimi 
piłkarzami, czyli jak prezentuje 
się kadra trenerska?

- W klubie pracuje jeden tre-
ner, który przygotowuje zawod-
ników do gry w lidze poprzez 
prowadzenie dwa razy w tygodniu 
profesjonalnych treningów. Pod-
czas zajęć gracze szkolą swoją 
technikę, pracują nad kondycją 
i poznają taktykę, która jest wy-
korzystywana podczas spotkań 
ligowych. PkS Augustyn do gry w 
C-klasie był przygotowywany od 
listopada 2013 roku przez trenera 
Jacka Wojciechowskiego, a od 
sierpnia 2014 roku z zawodnikami 
pracuje Łukasz Rutkowski.

- Jak wyglądały początki 
klubu?

- PkS Augustyn został zało-
żony w roku 1997 przy parafii 
świętego Augustyna. Na początku 
w klubie funkcjonowało pięć sek-
cji: piłki nożnej, tenisa ziemnego, 
koszykówki, rowerowa i żeglarska. 
Wtedy nikt nie spodziewał się, że 
piłka nożna będzie się najprężniej 
rozwijać. Wszyscy stawiali na 
tenisa ziemnego, który był wizy-
tówką klubu. Później przyszedł 
trudny czas i wydawało się, że PkS 
Augustyn przestanie istnieć. Od 
roku 2005 obecne władze klubu 
rozpoczęły długą drogę reaktywa-
cji Augustyna. Początkowo grupa 
znajomych spotykała się w każdą 
niedzielę, żeby na boisku pokopać 
piłkę. Później ta sama grupa zna-
jomych (w roku 2010) stworzyła 
drużynę w Parafialnym klubie 
Sportowym i zgłosiła się do ama-
torskich rozgrywek Młode Nogi 
Wrocławia. Po dwóch sezonach 
rozgrywki nie dawały takiej satys-

fakcji i klub jesienią 2011 roku wy-
startował w kolejnych rozgrywkach 
amatorskich R-Gol Liga Wrocław, 
a rok później PkS Augustyn grał 
już we Wrocbalu. Jednak punktem 
zwrotnym był start w Otwartych 
Mistrzostwach Wrocławia w roku 

2013 (wiosna), gdzie drużyna 
wypadła bardzo dobrze walcząc z 
drużynami klasowymi – od tego 
czasu władze Augustyna myślały 
nad startem w profesjonalnych 
rozgrywkach. Sezon 2013/2014 był 
czasem przygotowania do wystar-

Fot. Maciej Stefanik

towania w C-klasie – wtedy PkS 
Augustyn grał w trzech ligach ama-
torskich: Młode Nogi Wrocławia, 
Wrocbal oraz Spartan Cup.

- Jak ocenia Pan początek 
sezonu w wykonaniu drużyny?

- Na początku sezonu postawi-
liśmy sobie kilka celów, jednym z 
ważniejszych jest awans do B-klasy, 
trzeba mieć jakąś motywację. Od 
początku rozgrywek drużyna gra 
bardzo dobrze, jak na beniaminka 
tych rozgrywek. Część klubów jest 
zaskoczona wynikami Augustyna 
– tym bardziej, że w sezonie przy-
gotowawczym zawodnicy przegrali 
wszystkie sparingi i słabo wypadali 
na tle innych drużyn. Obecnie jestem 
zadowolony z wyników klubu, wal-
czymy o najwyższe cele będąc, na 
dzień dzisiejszy, na piątym miejscu 
w tabeli. Zawodnicy na boisko wy-
chodzą z myślą o zwycięstwie, nigdy 
się nie poddają, walczą do końca, o 
czym świadczy chociażby zwycię-
stwo w krzyżowicach (Augustyn 
przegrywał 5:2, a wygrał 5:6) – jest 
to drużyna z charakterem, która na 
pewno jeszcze nie raz pozytywnie 
zaskoczy. Oprócz tego drużyna 
gra ładną piłkę, o czym świadczą 
komentarze osób, które przychodzą 
oglądać mecze.



12 Dolnośląska Piłka DOBRA GLINA

Czuję dumę z bycia Polakiem
Patryk Parol ma dopiero 18 lat, a wzbudza zainteresowanie największych klubów w Europie. O kulisach wyjazdu za 

granice, organizacji włoskich klubów oraz rodzinnym Wałbrzychu opowiada w rozmowie z Łukaszem Nowakowskim. 

Bartkowiak: Powrócić silniejszym
Pomimo ledwie 17 lat ma za sobą sporo meczów w II lidze oraz debiut w T-Mobile Ekstraklasie. Obecnie jest 

w trakcie rehabilitacji po ciężkiej kontuzji.  Z wychowankiem Górnika Wałbrzych a obecnie zawodnikiem Śląska 
Wrocław, Michałem Bartkowiakiem rozmawia Łukasz Nowakowski. 

- Nazwisko Parol jest mało znane w naszym kraju, ale 
włosi uważają ciebie za duży talent. Jak się odniesiesz do 
takiego stwierdzenia?

- Staram się nie myśleć o tych sprawach, nie obchodzi mnie 
bycie popularnym, chce po prostu stawać się coraz lepszy. Mogę 
to osiągnąć tylko po przez ciężka prace a nie przez popularność. 

- Jak to się stało że wyjechałeś do Włoch?
- Wyjechałem w wieku 10 lat, przed wyjazdem miesz-

kałem z moja babcia, która wychowywała mnie do tego 
momentu, po czym przeniosłem się do mojej mamy i brata, 
którzy przebywali już od dłuższego czasu we Włoszech. 

- Opowiedz nam jak to wszystko się zaczęło ?
- Przeprowadzając się do Włoch mama zapisała mnie do 

zwykłego klubu z Werony (PGS Concordia – przyp. red.). Po 
pierwszym oficjalnym spotkaniu we włoskiej lidze amatorów 
zostałem zauważony przez skautów Chievo Verona. 

- Jesteś obecnie na wypożyczeniu czy zmieniłeś klub 
definitywnie?

- Nie jestem na wypożyczeniu, zmieniłem definityw-
nie klub, podpisałem kontrakt z NOVARA CALCIO.  
- Pomimo tego, że to we Włoszech ukształtowali ciebie 
jako piłkarza stanowczo odmawiasz im jeżeli próbują 
zaprosić ciebie do kadry młodzieżowych drużyn, możesz 
powiedzieć dlaczego ?

- Moim celem jest jak najlepsza gra. Rozwijając się 
piłkarsko z dnia na dzień poprzez ciężka prace na trenin-
gach powołania przyjdą same. Wszystko zależy ode mnie. 
Urodziłem się w Polsce. Czuję dumę z bycia Polakiem. Nie 
potrafiłbym mieć na sobie innych barw, bo białego orła noszę 
w sercu. Dlatego wybór może być tylko jeden.

- Byłeś niedawno na testach w Niemczech. Jak spore 
było zainteresowanie Bayernu Leverkusen ? A może 
bliżej było w Karsruhe ?

- Zainteresowanie było, ale do niczego nie doszło, po-
nieważ mój były klub nie chciał mnie puścić.

- Jak wyglądają organizacyjnie włoskie kluby?
- Organizacja jest bardzo wysokim poziomie, idzie się 

tutaj bardzo szybko rozwijać. Trenerzy są dobrze zorganizo-
wani i cały sztab trenerski jest do dyspozycji  każdego gracza. 

- Jakie są twoje największe atuty na boisku ?
- Nie lubię się chwalić, daje sobie rade i staram 

wykonywać na boisku to, co wychodzi mi najlepiej.  
- Co jest dla Ciebie najważniejsze w życiu?

- Najważniejsza jest dla mnie rodzina, ponieważ jest 
zawsze przy mnie i wspiera mnie w dobrych chwilach, a 
szczególnie w tych trudnych. 

- W tym sezonie bardzo dobrze w Europie radzi sobie Le-
gia Warszawa. Czy według ciebie Legie stać na wygranie LE ?

- Cieszę się, ze w końcu polskie drużyny stawiają czoła 
topowym europejskim klubom. Oznacza to, ze również i w 
naszym kraju piłka idzie do przodu. 

- Jak często wracasz do miejsca urodzenia ?
- Gdy mam okazje zawsze z chęcią wpadam do miasta, 

w którym się wychowałem i z którego pochodzę.

- Jak się rozpoczęła twoja przygoda z futbolem?
- Miałem wtedy sześć lat. Pierwsze kroki stawiałem w 

piłce halowej, gdzie grałem z tatą. Od razu mi się spodobało, 
dlatego też tata zapisał mnie do Górnika. Moim pierwszym 
trenerem był Juliusz Grohomilecki. W biało-niebieskich 
barwach grałem często w starszych rocznikach aż wreszcie 
w wieku 13 lat trafiłem do zespołów młodzieżowych Śląska 
Wrocław. Piłka nożna zresztą w mojej rodzinie zajmuje 
ważne miejsce od dawna, bo futbol uprawiali mój dziadek, 
wujek oraz wspomniany już tata.

- Wspomniałeś, że szybko trafiłeś do wrocławskiego 
Śląska. Jak wyglądała twoja pierwsza przygoda z WKS-
-em?

- Nie wyglądała najgorzej, ale do wielu rzeczy musiałem 
po prostu dojrzeć. Po rundzie jesiennej w stolicy Dolnego 
Śląska wróciłem do Wałbrzycha.

- Nie na długo, bo szybko znalazłeś się w Legii War-
szawa.

- Do Legii przeniosłem się w drugiej klasie gimnazjum. 
Do Warszawy trafiłem po udanych dla mnie mistrzostwach 
Polski w Dzierżoniowie. Jako kadra województwa dolno-
śląskiego zdobyliśmy złoty medal, w finale pokonaliśmy 
Wielkopolskę 4:2, a ja strzeliłem dwie bramki i wybrano 
mnie najlepszym zawodnikiem turnieju. Zaraz po mistrzo-
stwach zadzwonił do mnie trener Legii, Tomasz Sokołowski 
i zaprosił na testy podczas ferii zimowych. Niedługo potem 
byłem już zawodnikiem klubu ze stolicy. W Legii grałem 
w swoim roczniku i w starszym. Okazało się jednak, że nie 
jestem jeszcze gotowy na tak duże zmiany w moim życiu i 
po pół roku, w wieku 15 lat, wróciłem do Górnika.

- Śląsk Wrocław o Tobie jednak nie zapomniał.
- Zgadza się. Po powrocie z Legii grałem w drugoligo-

wym Górniku oraz w młodzieżowej reprezentacji Polski. 
Latem 2013 roku byłem we Wrocławiu na testach. Wypadłem 
chyba nienajgorzej, bo Śląsk był zainteresowany mnie zaan-
gażować. Wtedy jednak nie zdecydowałem się na przenosiny, 
postanowiłem jeszcze poczekać. Po roku moje wątpliwości 
zniknęły i tak też stałem się graczem „trójkolorowych”.

- Jak wspominasz swój okres w Górniku Wałbrzych?
- Dobrze. Nie miałem problemów z dogadywaniem się 

kolegami z boiska, atmosfera w szatni była bardzo dobra.
- Dlaczego przeniosłeś się właśnie do Śląska?
- Zależało mi być blisko domu, a Wrocław nie jest bardzo 

oddalony od Wałbrzycha. Wierzę też, ze w Śląsku będę miał 
szansę na dalszy rozwój piłkarski.

- Swoich początków w drugim podejściu do Śląska nie 
będziesz jednak wspominał najlepiej.

- Zdecydowanie, choć zapowiadało się, że będzie inaczej. 
Przecież 9 sierpnia zadebiutowałem w Ekstraklasie, wcho-
dząc na ostatnie kilka minut meczu z GkS-em Bełchatów.  
Następnego dnia zostałem oddelegowany do trzecioligowego 

zespołu rezerw Śląska. W domowym meczu z UkP Zielona 
Góra zagrałem w pierwszym składzie. Ok. 35 minuty meczu 
próbowałem odebrać piłkę rywalowi, ale korek w moim 
bucie ugrzązł w niepolanej przed meczem, twardej murawie. 
Spowodowało to, że cały ciężar ciała spoczął na tej nieszczę-
snej nodze, co doprowadziło do jej złamania. Złamałem kość 
strzałkową oraz zerwałem więzadło trójgraniaste.

- Kiedy powrócisz na boisko?
- Trudno powiedzieć. Po operacji zainstalowano mi w 

nodze sześć śrub. Przed miesiącem wyciągnięto pierwszą z 
nich. Według lekarzy noga goi się dobrze. Od poniedziałku 
do piątku przechodzę rehabilitację u dr Andrzeja Czamary 
we Wrocławiu. Wierzę, że w styczniu rozpocznę treningi, ale 
to nic pewnego. Niedługo, bo 24 listopada mam kontrolę w 
klinice i dopiero po niej będę w stanie powiedzieć coś więcej 
na temat mojej kontuzji.

- Nie obawiasz się, że po kontuzji zatracisz swoje 
największe atuty, czyli drybling i szybkość?

- Nie. Wierzę, że po kontuzji wrócę jeszcze silniejszy 
zarówno od strony fizycznej, jak i psychicznej. Na pewno 
jednak będę potrzebował trochę czasu by wrócić do opty-
malnej formy.

- Jak wygląda organizacja takiego klubu jak Śląsk 
Wrocław?

- Jestem bardzo zadowolony pod każdym względem z 
organizacji klubu. W swojej karierze jeszcze się nie spotka-
łem z tak profesjonalnie zorganizowanym klubem. W Śląsku 
jest kilku trenerów, każdy odpowiada za inną część treningu. 

- Z kim w zespole trenera Pawłowskiego masz naj-
lepszy kontakt?

- Trudno wyróżnić jednego gracza. Wszyscy są bardzo 
pomocni.

- Można Ciebie jednak spotkać na meczach wałbrzy-
skiego Górnika.

- Tak. Od poniedziałku do czwartku jestem we Wro-
cławiu, bo tam chodzę do szkoły. W weekendy staram się 
wracać do Wałbrzycha zawsze, gdy Śląsk gra wyjazdowy 
mecz. Gdy już jestem w Wałbrzychu a Górnik gra akurat 
mecz, melduję się na stadionie. 

- Jakie masz plany na najbliższe dwa lata?
- Najbliższe dwa lata na pewno wiążę ze Śląskiem. 

kontrakt kończy mi się po tym sezonie, ale jeżeli otrzy-
mam szansę pozostania we Wrocławiu, na pewno z niej 
skorzystam. Będę chciał także powrócić do młodzieżowej 
reprezentacji Polski.
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Sylwetki: Sędzia piłkarski z Sierpolu
Przebiega nawet piętnaście kilometrów w jednym meczu. W pracy sztygar oddziału 

taśmowego, po pracy pierwszoligowy sędzia piłkarski z Dolnego Śląska. Marek Opa-
liński z Sierpolu przez szesnaście lat jako sędzia główny sędziował około tysiąc meczów 
w ligach lokalnych i ogólnopolskich. Od dwóch lat posiada licencję sędziego meczów 
piłkarskich I ligi. 

Sędziowaniu oddaje się z 
pasją, która wymaga od niego 
kondycji, refleksu oraz  trzeź-
wej oceny sytuacji. 

Marek Opaliński sztygar 
zmianowy oddziału T-70, sę-
dzia piłkarski:

- Muszę widzieć więcej 
niż piłkarze. każdy zawodnik 
ma swoją strefę i pozycję na 
boisku. Sędzia musi być wszę-
dzie, mieć oczy dookoła głowy 
i dobrą kondycję. Bez tej kon-
dycji nie da się poprowadzić 
dobrze meczu na wysokim 
poziomie.

Sędzia uczy się na swoich 
błędach

- Presja jest duża. Zwłaszcza 
w I lidze i w Ekstraklasie. każ-
dy błąd jest szeroko omawiany 
przez rzesze kibiców, a zwłasz-

cza przez dziennikarzy i samych 
fachowców od sędziowania – 
mówi Marek Opaliński.

Po każdym meczu pierwszej 
ligi sędzia ma obowiązek zło-
żenia samooceny do Polskiego 
Związku Piłki Nożnej, gdzie 
również dokonywana jest ocena 
pracy sędziów. Od niej zależy 
otrzymanie licencji sędziow-
skiej na następny sezon. Rozwój 
w tej dziedzinie wymaga wiele 
wysiłku i czasu. 

Zespół gra na sędziego
Problemem bywa dzielenie 

sędziowskich obowiązków z 
odpowiedzialną pracą w Zakła-
dach Górniczych Polkowice-
-Sieroszowice.

Marek Opaliński: - Nie 
jest łatwo, ponieważ pracuję 
w systemie czterozmianowym. 

Ale dzięki kolegom i przełożo-
nym udaje się pogodzić pracę 
z pasją. 

Ekstraklasa: cel na przy-
szły rok

- Postawiłem przed sobą cel, 
by w tym albo w przyszłym 
roku posędziować mecz w 
Ekstraklasie.

Najważniejsze mecze w 
karierze sędziowskiej Marka 
Opalińskiego to turniej Polish 
Masters z udziałem takich dru-
żyn jak PSV Eindhoven, Ben-
fica Lizbona, Athletic Bilbao 
oraz gospodarz Śląsk Wrocław. 
Gwizdał również podczas me-
czu Śląska Wrocław z Borussią 
Dortmund.

Wśród kolegów w pracy są 
zapaleni kibice, którzy widzieli 
sędziowane przez niego mecze. 

Na przykład Marcin Rylski, z 
oddziału T-70:

- Widziałem mecz GkS z 
Widzewem oraz mecz Śląska 
z Borussią Dortmund. Sędzio-
wanie Marka? Oceniam pozy-
tywnie. Jeżeli jest z nami cały 

i zdrowy, to znaczy że nie na-
raził się ani jednej, ani drugiej 
drużynie.

Marek Opaliński zajmuje się 
również szkoleniami młodych 
sędziów. 

(al)

Fot. (arch. mo)

Jest Karta!

Od 18 listopada br. fani piłkarskiej Reprezentacji Polski 
mogą za pośrednictwem portalu LaczyNasPilka.pl zamówić 
nową Kartę Kibica. Pierwsze 1000 osób, które w tym roku złoży 
wniosek o wydanie Karty Kibica, otrzyma bezpłatnie bilet na 
mecz finałowy Pucharu Polski.

- identyfikator fana Repre-
zentacji, umożliwiający wery-
fikację tożsamości,

- gwarancja zniżki w wyso-
kości 25 zł na zakup następnego 
biletu na mecz Reprezentacji  (= 
zwrot opłaty za wydanie karty),

- pierwszeństwo przy zaku-
pie biletów na mecze Repre-
zentacji,

- elektroniczny bilet na me-
cze Reprezentacji,

- karta płatnicza typu pre-
-paid,

- dostęp do rabatów w in-
ternetowym sklepie kibica 
Reprezentacji.

- Wprowadzenie nowej kar-
ty kibica jest kolejnym etapem 
rozwoju uruchomionego w 
październiku portalu Laczy-
NasPilka.pl. Wprowadzając 
nową kartę chcemy przekazać 
kibicom innowacyjne narzę-
dzie, dzięki któremu zakup 
biletów na mecz reprezentacji 
Polski będzie jeszcze szybszy 
i łatwiejszy   – dodał Maciej 
Sawicki, sekretarz generalny 
PZPN.

Aby zamówić nową kartę 
kibica, wystarczy wypełnić 
wniosek dostępny na stronie 
www.laczynaspilka.pl, a na-
stępnie wnieść jednorazową 
opłatę w wysokości 25 zł. 
Co ważne, kwota ta zostanie 
zwrócona w postaci rabatu przy 
zakupie następnego biletu na 
mecz Reprezentacji. Ponadto 
1000 osób, które jako pierwsze 
złożą wniosek o kartę, otrzy-
ma za darmo bilet na mecz 
finałowy Pucharu Polski, który 
zostanie rozegrany 2 maja 2015 
r. na Stadionie  Narodowym. 

Nowa karta kibica została 
wyposażona w funkcje płatni-
cze (pre-paid), dzięki czemu 
kibice, po jej wcześniejszym 
zasileniu, będą mogli realizo-
wać przy jej użyciu płatności 
zarówno w sklepach i punk-
tach usługowych na stadionie, 
jak i w każdym miejscu w 
kraju i zagranicą akceptują-
cym płatności kartą. Fani będą 
także mogli za jej pośrednic-
twem wypłacać gotówkę z 
bankomatów.

W trosce o wygodę kibiców, 
którzy zgodnie z zapisami usta-
wy o bezpieczeństwie imprez 
masowych są zobowiązani do 
odebrania karty kibica oso-
biście, Alior Bank umożliwi 
odbiór nowej karty kibica 

w swojej sieci 850 placówek 
zlokalizowanych na terenie 
całej Polski. (lista placówek)

Wkrótce PZPN zaprezentu-
je również szczegóły specjal-
nego programu lojalnościo-
wego dedykowanego kibicom 
Reprezentacji, w którym na-
gradzani będą najaktywniejsi 
fani. Ponadto w przyszłym 
roku platforma „Łączy Nas 
Piłka” zostanie wzbogacona o 
nowoczesny system sprzedaży 
biletów online umożliwiają-
cy prosty i wygodny zakup 
wejściówki na dowolny mecz 
Reprezentacji bez wychodze-
nia z domu.

Więcej informacji na temat 
nowej karty kibica oraz lista 
FAQ na stornie: www.laczy-
naspilka.pl.

(laczynas)

Nowa karta kibica powstała 
w wyniku współpracy Polskiego 
Związku Piłki Nożnej oraz Alior 
Banku i zastąpi ona poprzednie 
karty, których okres ważności 
upłynie 31 stycznia 2015 roku. 

Nowa karta kibica jest 
innowacyjnym rozwiązaniem, 
które zapewni fanom Repre-
zentacji szereg dodatkowych 
funkcjonalności:

ROZJEMCy
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Jest kasa dla futbolu
Organizacje pozarządowe, w tym również kluby sportowe, mogą starać 

się o dotacje z wielu źródeł.

Jednym z nich jest Program „Działaj Lokalnie” - finansowany przez Polsko-Amerykań-
ską Fundację Wolności (PAFW), a realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w 
Polsce oraz tak zwane Ośrodki Działaj Lokalnie (ODL). Na terenie Dolnego Śląska działa 
aż siedem takich Ośrodków.

Ośrodki równomiernie
ODL-y są rozmieszczone na całym Dolnym Śląsku. Praktycznie każdy klub piłkarski może 

znaleźć taki ODL z którym może współpracować. Wystarczy wejść na stronę internetową, 
znaleźć telefon i zadzwonić. Na pewno chętnych do współpracy nie zabraknie.

Nazwa ODL Dane kontaktowe Gminy objęte zasięgiem

Stowarzyszenie Lo-
kalna Grupa Działa-
nia „kraina Łęgów 
Odrzańskich”

ul. kopernika 6, 59-230 
Prochowice, dzialajlokal-
nie@lgdodra.pl, www.
lgdodra.pl

Brzeg Dolny, Głogów (gm. 
wiejska), Jemielno, Malczyce, 
Miękinia, Niechlów, Pęcław, Pro-
chowice, Rudna, Ścinawa, Środa 
Śląska, Wińsko, Wołów

Fundacja „Wrzosowa 
kraina”

ul. Żeromskiego 1, 59-140 
Chocianów dzialajlokal-
nie@wrzosowakraina.pl, 
www.wrzosowakraina.pl

Bolesławiec (gm. wiejska), Cho-
cianów, Chojnów (gm. wiejska), 
Gromadka, kunice, Lubin (gm. 
wiejska), Miłkowice, Przemków

Stowarzyszenie ka-
czawskie

Mściwojów 45a, 59-407 
Mściwojów kaczawy.
sekretariat@op.pl, www.
partnerstwokaczawskie.pl

Bolków, Jawor, krotoszyce, 
Legnickie Pole, Męcinka, Mści-
wojów, Świerzawa, Paszowice, 
Pielgrzymka, Ruja, Wojcieszów, 
Wądroże Wielkie, Zagrodno, Zło-
toryja (gmina miejska i wiejska)

Fundacja „Poro-
zumienie Wzgórz 
Dalkowskich”

ul. Głogowska 10, 67-124 
Nowe Miasteczko, prze-
mek@wzgorzadalkowskie.
pl, www.wzgorzadalkow-
skie.pl

Nowe Miasteczko, Bytom 
Odrzański, kożuchów, Niego-
sławice, Brzeźnica, Szprotawa, 
Gaworzyce, Grębocice, Polko-
wice, Jerzmanowa, Radwanice i 
Żukowice

Stowarzyszenie 
„Partnerstwo dla 
Doliny Baryczy”

pl. ks. Eugeniusza Ware-
siaka 7, 56-300 Milicz, 
partnerstwo@nasza.barycz.
pl, www.nasza.barycz.pl

Cieszków, krośnice, Milicz, 
Twardogóra, Żmigród, Przygodzi-
ce, Odolanów, Sośnie

Stowarzyszenie Spo-
łeczno-kulturalne 
„Granica”

ul. Dworcowa 33, 58-420 
Lubawka, stowarzysze-
nie_granica@wp.pl, www.
stowarzyszenie-granica.org

Lubawka, kamienna Góra, Marci-
szów, Mieroszów i Czarny Bór

Fundusz Lokalny 
Masywu Śnieżnika

Wójtowice, ul. Górna 19, 
57-516 Stara Bystrzyca, 
flms@ng.pl, www.flms.pl

Bystrzyca kłodzka, Międzylesie, 
Stronie Śląskie, Lądek Zdrój

Program wspiera projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra 
wspólnego. Konkurs jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych, lokal-
nych instytucjach oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby 
w ich społecznościach żyło się lepiej. 

Kto może wnioskować?
Wnioskodawcą Programu może być: 
• organizacja pozarządowa posiadająca osobowość prawną (tj. fundacja, stowarzysze-

nie, oddział Caritas zarejestrowane w kRS lub kluby sportowe zarejestrowane w 
ewidencji Starosty Powiatowego),

• grupa nieformalna (w tym także oddziały terenowe organizacji nieposiadających 
osobowości prawnej), w której imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa 
lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła 
publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej,

• grupa nieformalna, występująca samodzielnie z wnioskiem bezpośrednio do Ośrodka 
Działaj Lokalnie (ODL), jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie.

Wnioskodawcy chcący wziąć udział w konkursie muszą mieć siedzibę w gminie, którą 
swoim zasięgiem obejmuje ODL.

Jaka kwota?
Na jeden projekt można pozyskać dotację w wysokości do  sześciu tysięcy złotych.
Organizacja, która chce ubiegać się o dotację, musi zapewnić wkład własny do pro-

jektu. Stanowi on minimum dwadzieścia pięć procent wartości wnioskowanej dotacji, 
z czego minimum pięć procent w postaci finansowej. Pozostała część powinna być w 
postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy.

Dotację można otrzymać na projekty, które:
• zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów 

o charakterze dobra wspólnego,
• wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
• mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i roz-

sądne koszty realizacji,
• przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a 

jednocześnie będą służyć całej społeczności,
• będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – sa-

morządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
• będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne, 

społeczne, ludzkie i finansowe.

Na przykład turniej
Z dotacji można finansować działania sportowe, pod warunkiem, że są one częścią 

projektu, który ma na celu aktywizację społeczności i ma szansę przyczynić się długo-
trwałych rezultatów. Działania o charakterze wyłącznie sportowym (np. seria treningów 
grupy piłkarzy/siatkarzy czy innych zawodników) nie leżą w obszarze zainteresowania 
„Działaj Lokalnie”, gdyż nie aktywizuje społeczności lokalnej.

W ramach Programu „Działaj Lokalnie” każdego roku ogłaszany jest konkurs na  pro-
jekty do realizacji na terenie  poszczególnych ODL, a informacje na ten temat można zna-
leźć na ich stronach internetowych oraz na ogólnopolskiej stronie Programu, czyli www.
dzialajlokalnie.pl.

Ciąg dalszy w kolejnym wydaniu „Dolnośląskiej Piłki”. Napiszemy o  możliwościach 
współpracy klubu piłkarskiego z gminą.

Ewa Baran

Fot. Tomasz Niziołek

"Dolnośląska piłka" - czasopismo Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej - Projekt 
współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej". Koordynator Paweł Dębek. 

Redaktor prowadzący: Marek Szpyra.

Redaguje zespół. Kontakt tel. 531 642 792, 

                              e-mail: mediama@op.pl

Adres: Biuro Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej, 

             ul. Oporowska 62, 53-434 Wrocław

TRZECI SEkTOR



15Dolnośląska Piłka

zaprasza do skorzystania z

MOBILNEGO BIURA DORADCZEGO
dla dolnośląskich ngo pracujących z młodzieżą

Zgłoś się i skorzystaj z indywidualnego programu wsparcia!
1. Diagnoza sytuacji i dobranie odpowiednich dla Twojej organizacji roz-

wiązań
2. Spotkanie/szkolenie/doradztwo – nasi eksperci przyjadą do Twojej or-

ganizacji
3. E-learning - proces doradztwa wspieramy także na odległość
4. Wyselekcjonowane informacje specjalnie dla waszej organizacji prosto 

na maila
5. Wnioski i plan dalszego rozwoju organizacji

Do kogo adresowana jest oferta?
Z oferty Mobilnego Biura Doradczego mogą skorzystać organizacje poza-

rządowe pracujące z młodzieżą, zarejestrowane na terenie powiatów: lwówec-
kiego, milickiego, lubańskiego, lubińskiego, polkowickiego lub jaworskiego.

- jeśli macie ciekawe pomysły, ale brak Wam wiedzy jak przekuć je w 
skuteczne działania

- jeśli zastanawiacie się skąd pozyskać środki na swoje działania
- jeśli gubicie się w gąszczu procedur
- jeśli czujecie potrzebę zmiany …

ZApRASZAMy Do SkoRZyStANiA Z poMocy NASZych DoRADcóW!

Oferta
Zgłaszając swoją organizację zyskujesz możliwość skorzystania  

z pakietu usług skrojonych na miarę!
1. kompleksowa diagnoza sytuacji Twojej organizacji (odbywa się w for-

mie spotkania i rozmowy z doradcą w siedzibie Twojej organizacji lub 
innym dogodnym miejscu)

2. Prezentacja/szkolenie (w zależności od zdiagnozowanych potrzeb przy-
gotujemy dla Was specjalne szkolenie/prezentację z wybranego zakresu)

3. E-learning  (po przystąpieniu do programu uzyskacie możliwość dostępu 
do wyselekcjonowanych informacji zebranych z myślą o organizacjach 
pracujących z młodzieżą)

4. kluczowe informacje (drogą mailową otrzymacie pakiet informacji 
dobranych specjalnie dla Waszej organizacji)

5. Wsparcie w zakresie tworzenia projektów i pisania wniosków (w formie 
spotkania i konsultacji)

6. Plan dalszego rozwoju (w oparciu o diagnozę i przebieg procesu doradz-
twa przygotujemy dla Was propozycję strategii rozwoju organizacji)

Zapraszamy do skorzystania z usług Mobilnego Biura Doradczego – 
jesteśmy dla Was!

Zgłoszenia
Zgłoś swoją organizację i nie martw się o resztę! Udział w projekcie jest 

bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona!
Kinga Ekert

kinga.ekert@drm.org.pl
+48 600 28 30 30

Dolnośląska Rada ds. Młodzieży
została powołana dla wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego Dolnego Śląska. 

Stanowi federację organizacji pozarządowych pracujących z młodzieżą  
i działających na rzecz młodzieży na terenie Dolnego Śląska.  

podstawowym celem Rady jest wzmacnianie organizacji ją tworzących  
w realizacji ich misji oraz współpraca z instytucjami publicznymi w kształtowaniu 

wysokiej jakości regionalnej polityki młodzieżowej.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym 

Pasja ponad wszystko
Grając w naszej rodzimej Serie A bądź B trzeba być, albo zapaleńcem, albo kimś kto 

dba o to by za wiele nie przybyło po niedzielnych obiadkach u rodziny.

Dzisiaj przedstawię Państwu 
drużyny dla których gra w siódmej 
lidze polskiej jest jeśli nie całym 
życiem, to przynajmniej połową. I 
nie mowa tylko o aktywności na bo-
isku, ale także  w sieci internetowej. 

INDATA SPARTA WROCŁAW
Dzień w dzień nowe newsy. 

Zapowiedzi, skróty, podsumo-
wania, informacje, prowadzone 
tabele, loga sponsorów dzięki 
którym nie muszą płacić składek 
(większość klubów na takim po-
ziomie utrzymuje się z własnych 
składek), kadra, trenerzy, statysty-
ki, zdjęcia! Wchodząc na stronę i 
patrząc na poziom jej zarządzania 
może wydawać się, że nie jest 
to drużyna B-klasowa, a przez 
przypadek trafiliśmy na witrynę 
beniaminka Serie B ze spolszczoną 
treścią. Ogrom pracy wkłada w 
działanie klubu oraz strony Łukasz 
Zajm będący założycielem klubu. 
Samodzielnie znalazł sponsorów, 
założył stowarzyszenie by płacić 
za boiska mniej. Zainteresowanie 
drużyną było tak duże, że musieli 
stworzyć drugą drużynę. Zgłosił ją 
do rozgrywek C-klasy.  Mało tego. 
Spartanie nie występują tylko w 
rozgrywkach zarządzanych przez 
DZPN. W wolnym czasie grają 
również w rozgrywkach Playarena, 
darmowej amatorskiej ligi zrzesza-
jącej niespełna 180-tysięcy graczy 
w Polsce.

KS PETROBAZA  
TUR WROCŁAW

Zapał to nie tylko ksywa ich by-
łego bramkarza. klub funkcjonuje 

dzięki ogromnemu zaangażowaniu 
prezesa(Jakub Filipowski), trene-
ra(Sławomir Łukomski), którzy 
poświęcają swój wolny czas by we 
własnym gronie poczuć namiastkę 
profesjonalnej piłki. Niezbędne 
do tego są niestety składki na 
sędziów, boisko czy takie podsta-
wowe rzeczy jak woda na mecze. 
Nic nie jest jednak barierą nie do 
przejścia jeśli mówimy o życiowej 
pasji. Dowodów na to nie trzeba 
daleko szukać. Prężnie działająca 
strona z piękną skórką graficzną 
jakiej nie powstydziłby się ża-
den profesjonalny klub piłkarski, 
fanpage na Facebooku. No i coś 
niespotykanego wśród tak małych 
drużyn - telewizja klubowa!

POGOŃ DUSZNIKI ZDRÓJ 
klub z ogromnymi tradycjami 

sięgającymi 1946 roku. Został 
reanimowany w 1993 roku za 

sprawą dwójki dżentelmenów: 
Marka Niemczuka i Marka ko-
wala. Ich barwna historia jest 
opisana na pięknie opracowanej 
stronie. Slider, nowości, top ar-
tykułów, fotorelacje, tabele oraz 
terminarze. Bardzo dużo pracy 
zostało poświęcone tej stronie 
a efekt wizualny jest naprawdę 
świetny. Reprezentant okręgu 
wałbrzyskiego nie ma się czego 
wstydzić!

GKS TOMASZÓW  
BOLESŁAWIECKI

Tym razem przedstawiciel 
okręgu Jeleniogórskiego. Z ogrom-
nymi tradycjami oraz co wyżej 
nie było spotykane - posiadają-
cy drużynę juniorów. Świetnie 
prowadzona witryna. Regularne 
newsy, kącik zdjęć i filmików 
oraz co najważniejsze przejrzy-
stość treści. Ciekawym bonu-
sem nie spotykanym na innych 
stronach jest opis miejscowości, 
jego historia i ciekawe miejsca. 
Zapraszam do zapoznania się. 
Historię takich małych klubów 
pokazują, że jeśli czegoś chcemy 
i pójdzie za tym pasja i zaangażo-
wanie to nic nie stanie na przeszko-
dzie w realizacji własnych pomy-
słów. Nie można zapomnieć też o 
klubach z wielkimi tradycjami jak 
GkS Tomaszów Bolesławiecki 
czy Pogoń Duszniki Zdrój. To jest 
zupełnie inny świat niż profesjo-
nalna piłka. Tutaj każdy zostawia 
swoje zdrowie na boisku. Nie ma 
obrażania się bo wszystkich łączy 
wspólny mianownik - miłość do 
piłki.

Maciej Swół

W SIECI
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