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Jak zachęcać
Przekonanie młodych ludzi 
do działania w stałych struk-
turach nigdy nie należało za-
pewne do łatwych. Tym bar-
dziej więc nie należy dzisiaj, 
kiedy socjologowie mówią o 
zjawisku pokoleniowego roz-
ziewu między instytucjami 
a zatopionym w Internecie 
światem młodych, w którym 
mało jest miejsca na forma-
lizowanie się. - pisze Paweł 
Dębek – str. 2.

Stawiamy 
na młodzież

Obecnie władze klubu oraz 
władze gminy Kondratowice 
(strategiczny sponsor klubu), 
główny nacisk kładą na szko-
lenie młodzieży, dlatego w 
naszych strukturach mamy, 
aż pięć zespołów młodzieżo-
wych, dwie drużyny żaków, 
które występują m.in. w 
turniejach DZPN, drużynę 
orlików, również występują-
cą w podobnych turniejach, 
drużynę młodzików grającą 
w I lidze terenowej oraz dru-
żynę juniorów młodszych, 
która rywalizuje w II gru-
pie ligi terenowej juniorów 
młodszych. Od roku 2011 w 
Kondratowicach prosperuje 
filia WKS Śląsk Wrocław. - 
Marcin Lisowski opowiada o 
Czarnych Adamowi Cierpi-
kowi – str. 8

Gorce walczą o awans
Górnik Gorce w poprzednim sezonie rozczarował i musiał pożegnać się z A klasą. Przed sezonem w 
klubie mówiono tylko o awansie. Wzmocnienia jakie udało się zrobić w przerwie między sezonami 
były imponujące. W szczególności jedno nazwisko jest bardzo znane kibicom. Mowa  o Kornelu 
Dusiu, wychowanku Górnika  Boguszów-Gorce, który miał być złotym chłopcem wałbrzyskiej piłki.  
Po trwającej trzy  sezony przygodzie w Zagłębiu Lubin kariera Dusia stanęła po raz pierwszy na 
krawędzi. Rękę do niego wyciągnął grający wtedy w okręgówce zespół z Gorc. - Łukasz Nowakow-
ski prześwietlił wałbrzyską B-klasę - str. 11.

 Żerniki 
punktują

Jeszcze dwa miesiące temu 
Piast przegrywał mecz za 
meczem i wydawał się jed-
nym z głównych kandyda-
tów do spadku, lecz od kliku 
tygodni wrocławianie spisu-
ją się zdecydowanie lepiej i 
pojawiła się przednimi na-
wet szansa na przezimowa-
nie na bezpiecznym terenie. 
Sadków natomiast o awansie 
do Klasy Okręgowej dowie-
dział się na tydzień przed 
startem rozgrywek, a i tak 
radzi sobie bardzo przyzwo-
icie, krążąc wokół wyższych 
szczebli tabeli. Postanowi-
liśmy więc sprawdzić, jak 
wygląda gra obu ekip na 
boisku... - Marcin Zwierzyń-
ski tradycyjnie szczegółowo 
analizuje boje w okręgówce 
– str. 9

Piłkarska podróż w czasie
Bronisław Drobut jest to świetlana postać w polskim ruchu 
sportowym.  Jako świetny organizator i działacz dał się poznać 
już w 1921 roku we Lwowie, kiedy to założył Robotniczy Klub 
Sportowy będąc jego prezesem. Duża wagę przykładał on do roz-
budowy niezbędnych obiektów i urządzeń sportowych. Miedzy 
innymi był inicjatorem, projektantem i społecznym wykonawca 
budowy stadionu dla swego klubu. W drodze uznania powołano 
go na stanowisko wiceprzewodniczącego Robotniczego Komitetu 
Organizacyjnego gdzie udzielał się aktywnie aż do wybuchu dru-
giej wojny światowej. Pełny energii i niespożytych sił nie odmó-
wił również współpracy z Okręgowym Związkiem Piłki Nożnej 
we Lwowie będąc jednocześnie prezesem Okręgowego Związku 
Kolarskiego.- Andrzej Padewski przenosi nas ponad pół wieku 
wstecz - str. 7.

Boniek 
w humorze

Prezes Zbigniew Bo-
niek, gość Walnego 
Zgromadzenia DZPN, 
był zmęczony, ale 
cierpliwie pozował 
do zdjęć z każdym 
chętnym. Nic dziw-
nego, jest jednym z 
najlepszych piłkarzy 
w  historii Polski. Na  
pierwszej stronie pre-
zentujemy „obowiąz-
kowe”  zdjęcie Bońka 
z finalistami przyszło-
rocznego Region’s 
Cup – najlepszymi 
piłkarzami amatora-
mi z Dolnego Śląska. 
O obradach na str. 3, 
4 i 5. Fot. Przemysław 
Sieradzki.

Prezes z młodzieżą
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Szanowni Czytelnicy !
KALEJDOSKOP

W  ostatnich dwóch latach 
zmarło wielu trenerów, 
piłkarzy i działaczy piłkar-
skich. Podczas Walnego 
DZPN ich pamięć uczczo-
no minutą ciszy.

Poniżej lista tych, którzy odeszli, 
miejmy nadzieję, tam gdzie jest 
lepiej...

OZPN Jelenia Góra: 
Józef Ferensowicz, Władysław 
Górski, Bolesław Iwaszkiewicz, 
Wacław Krysa, Tadeusz Niemczyk, 
Jan Piotrowicz, Arkadiusz Sojka, 
Sobiesław Zawrotnik.

OZPN Legnica:
Mieczysław Bieniusiewicz, Jan Ło-
sik, Jerzy Rukawiczkin, Jerzy Tym-
ko, Ryszard Wdowiak. 

OZPN Wałbrzych:
Jan Cieszowiec, Tadeusz Dąbkow-
ski, Julian Drohomirecki, Rado-
sław Druciak, Mieczysław Foryś, 
Aleksander Gradowski, Stefan Ja-
błoński, Grzegorz Kowalczyk, Bo-
lesław Kozaczko, Bolesław Labur-
da, Zbigniew Masłowski, Michael 
Nykiel, Stanisław Rembiasz, Jan 
Sapek, Joachim Stachuła,
Zdzisław Świderski, Józef Trojak. 

Wrocław: 
Paweł Biernat, Krzysztof Drąszcz, 
Leszek Rusiecki, Zbigniew Suli-
kowski, Robert Zalas.

(pz)

Pamiętamy

Przekonanie młodych ludzi do 
działania w stałych strukturach 
nigdy nie należało zapewne 
do łatwych. Tym bardziej więc 
nie należy dzisiaj, kiedy socjo-
logowie mówią o zjawisku po-
koleniowego rozziewu między 
instytucjami a zatopionym w 
Internecie światem młodych, w 
którym mało jest miejsca na for-
malizowanie się. 
Internet jako symbol dojrzewa-
nia kolejnych pokoleń, wzmocnił 
tylko i tak charakterystyczne dla 
tej fazy rozwoju zjawiska: akcyj-
ność, zmienność, różnorodność 
doświadczeń.
Czy zatem organizacje z wielolet-
nią tradycją powinny zrezygno-
wać z włączania i angażowania 
młodych? Absolutnie nie! Ale 
zapewne powinny wiedzieć, jak to 
zrobić mądrze:
1. Stwórz ofertę, która będzie 
atrakcyjna dla młodych. Orga-
nizacje to systemy wzajemnej 

wymiany. Nie mogą tylko brać i 
korzystać z energii, ale muszą też 
patrzeć na potrzeby swoich człon-
ków.
2. Żeby rozumieć te potrzeby 
znajdź w swojej organizacji ta-
kich, którzy mają z młodymi do-
bry kontakt. Zainwestuj w nich, 
szczególnie w ich umiejętności 
interpersonalne. To kluczowy ele-
ment tej strategii.
3. Zaakceptuj, że młodzi ludzie 
lubią zmianę i wielu z nich będzie 
odchodzić po pewnym czasie z 
twojej organizacji. Ale jeśli bę-
dziesz budował dobrą ofertę i do-
bry kontakt – przyjdą w ich miej-
sce następni. Miejsca, które mają 
opinię przyjaznych dla młodych 
– przyciągają tłumy.
4. Od czasu do czasu zdarzy się 
jednak ktoś, kto będzie gotów za-
angażować się bardziej i na dłużej. 
Każda organizacja zorientowana 
na rozwój musi mieć sposób na 
dostrzeganie takich ludzi i system 
ich wspierania.
5. Bądź naprawdę otwarty na 
pomysły młodych i znajdź prze-
strzenie, w których będą mogli te 
pomysły realizować. Udzielaj im 
przy tym wsparcia. Ale nie rób za 
nich.
6. Dla tych najbardziej pomysło-
wych i zaangażowanych znajdź 
miejsce we władzach. Dziel się 
odpowiedzialnością. Przygotowuj 
cierpliwie następców dla liderów. 
W ten sposób dokonuje się zmia-
na pokoleniowa w organizacjach.
I tylko w ten sposób, angażując 
młodych, organizacje są w stanie 
trwać i rozwijać się. Powodze-
nia…

Paweł Dębek 
Tekst jest częścią wystąpienia na 

Forum Młodzieży Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich.

Pracowite Walne Zgro-
madzenie DZPN za nami. 
Poruszaliśmy wiele tema-
tów, sporo rozmawialiśmy 
o sędziach. Generalnie 
jest ich za mało.  Jeśli „po-
daż” jest za niska to trud-
no mówić o podnoszeniu 
jakości pracy. 

Często podczas spotkań 
drużyn młodzieżowych w 
ligach terenowych są pro-
blemy z obsadą sędziow-
ską. Praktycznie każdy 
chętny może zostać roz-
jemcą ligowym. Po prostu 
ich brakuje.  Kibice, którzy 
głównie oglądają mecze 
seniorów wyższych klas 
rozgrywkowych, gdzie 
jest logiczne, że pracuje 
trzech sędziów. A na bo-
iskach młodzieżowych? 
Jak taki młody piłkarz ma 
się uczyć kultury zacho-
wania, gdy  jego niecen-
zuralne okrzyki, mimo 
uszu puszcza sędzia, tłu-
maczący się potem, że nie 

reaguje na wulgaryzmy bo 
„tyle się działo”. A przecież 
piłka młodzieżowa to nie 
tylko nauka kopania pił-
ki, to także praca wycho-
wawcza. Potrzebni są nowi 
sędziowie i to tacy, którzy 
doskonale znają boisko-
wą rzeczywistość. Skąd 
ich brać? Rozwiązaniem, 
które wpłynęłoby także 
na wzrost poziomu pracy 
arbitrów, byłoby na przy-
kład zachęcenie piłkarzy 
od czwartej ligi w górę do 
sędziowania meczy młod-
szych zespołów. To często 
lokalne autorytety. Dla 
młodych piłkarzy byłaby 
to doskonała szkoła!

Andrzej Padewski
Prezes Dolnośląskiego 
Związku Piłki Nożnej

Jak zachęcać młodych ludzi do 
działania w stowarzyszeniu

Informacje 
Dolnośląskiego 

Związku Piłki Nożnej 
w internecie: 

www.dolzpn.pl
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Zbigniew Boniek i Stefan 
Majewski, finaliści  mi-
strzostw Europy  amato-
rów w 2015, zawodniczki 
reprezentacji Polski w 
piłce nożnej kobiet Ka-
tarzyna Gozdek, Patry-
cja Michalczyk, Domi-
nika Grabowska... Lista 
znamienitych gości na 
Walnym Zgromadzeniu 
Dolnośląskiego Związku 

Piłki Nożnej była długa, 
choć najważniejszymi 
byli oczywiście delegaci z 
klubów z całego Dolnego 
Śląska.

Prezes Zbigniew Boniek był, 
choć zmęczony, w bardzo do-
brym humorze, komplemen-
tując Dolnośląski Związek Pił-
ki Nożnej. Walne było przede 
wszystkim poświęcone ostatnim 
dwóm latom w naszej regional-
nej piłce. Działo się dużo – o 

czym mówił prezes Andrzej Pa-
dewski. Oprócz sprawozdania, 
prezes poruszył wiele istotnych 
spraw dla funkcjonowania klu-
bów – wskazując problemy i 
możliwości ich rozwiązywania. 
Dużo dyskutowano o sędziach 
– zarówno w kontekście kosz-
tów jak i poziomu. Nie wnikając 
szczegółowo w koncepcję, po-
mysły DZPN zmierzają z jednej 
strony do obniżenia obciążeń fi-
nansowych na kluby, a z drugiej 
do stopniowego podwyższania 
uposażeń panów z gwizdkiem.

Dość szeroko o szkoleniu piłkar-
skim na Dolnym Śląsku mówił 
wiceprezes Krzysztof  Paluszek 
(więcej na ten temat na stronie 
5). Tu także DZPN ma ofertę 
zachęcającą do szerszego udzia-
łu w szkoleniach dla trenerów. 
Sami zainteresowani mogą pła-
cić za kursy u znakomitych szko-
leniowców poziomu ogólnopol-
skiego i europejskiego niemal 
symboliczne kwoty. Wystarczy 
tylko chęć do podnoszenia swo-
ich kwalifikacji.

Dyskusje podczas Walnego 
trwały długo, delegaci (m.in. 
Jakub Jagiełło z Pogoni Świerza-
wa) zgłosili wiele interesujących 
propozycji i zapewne rozmowy 
trwałyby do północy, gdyby nie 
mecz  Polska – Szwajcaria na 
który zostali zaproszeni wszyscy 
uczestnicy Walnego. 

Walne  w obiektywy swoich apa-
ratów fotograficznych uchwycili 
Przemysław Sieradzki i Jacek 
Stacewicz.

Marek Szpyra

Boniek w humorze

Delegaci Jacek Stacewicz  i Roman Kuźmiński z prezesem 
Zbigniewem Bońkiem.

Sala w Hastonie była przestronna. Dobrze, że DZPN pamięta o tych, którzy od lat 
angażują się  w pracę w klubach.

Ksiądz Robert Jasik poświęcił sztandar DZPN.

Nagroda wręczona przez Zbigniewa Bońka- tego się nie zapomina.

Kto za?

Wszystkie komisje pracowały sprawnie.



Reprezentacje młodzieżowe 
(dziewczęta i chłopcy) Dol-
nego Śląska mają za sobą 
dwa niezłe lata jeśli chodzi 
o ogólnopolską rywalizację. 
Poniżej prezentujemy staty-
styki podsumowujące udział 
naszych drużyn w rozgryw-
kach ogólnopolskich.

Cieszy fakt, że kadry są budowa-
ne w oparciu nie tylko o  Zagłębie 
Lubin czy Śląsk (WKS i S.A.) Wro-
cław. Oby coraz więcej utalento-
wanych piłkarzy  trafiało z takich 
klubów jak Orzeł Wojcieszów, 
Chojnik Jelenia Góra czy Victoria 
Wałbrzych.

Reprezentacje męskie Dol ZPN w 
Polsce

Sezon 2012/13 
U 01 – Puchar im. L. Jezierskiego – 
II miejsce - trenerzy: M. Bielski, P. 
Krygier, M. Sota.
U 00 – Puchar im. K. Górskiego – 
V-VI miejsce - trenerzy: S. Kwiat-
kowski, A. Polewczak, M. Siatrak, 

G. Grzelka.
U 99 – Puchar im. W. Kuchara – 
nie wyszli z grupy eliminacyjnej 
– trenerzy: G. Muzyka, M. Sinkie-
wicz.
U 98 – Puchar im. J. Michałowicza 
– V-VI miejsce - trenerzy: B. Breś, 
M. Ciliński, P. Krygier.
U 97 – Puchar im. K. Deyny – 
OOM Łódzkie V-VI miejsce - tre-
nerzy: A. Bator, G. Kowalski, B. 
Pisz.
Kluby, z których powołani byli za-
wodnicy w sezonie 2012/13:
Zagłębie Lubin (31 zawodników),
 Śląsk Wrocław (29 zawodników), 
 Lechia Dzierżoniów (5 zawodni-
ków), 
 Polonia Środa Śląska (4 zawodni-
ków), 
 Miedź Legnica, FC Academy Wro-
cław, AP Oleśnica (3 zawodników) 
- Górnik Polkowice, Chojnik Jele-
nia Góra (2 zawodników),
 Górnik Wałbrzych,  Orzeł Ząb-
kowice, MKS Oława, Zjednoczeni 
Żarów, Parasol Wrocław, Kon-
feks Legnica, Victoria Wałbrzych, 
Orzeł Wojcieszów (1 zawodnik).

Reprezentacje męskie Dol ZPN w 
Polsce
  
Sezon 2013/14 (reprezentacje gra-

ły podwójnymi rocznikami) 
02/03 - Puchar im. W. Smolarka 
– IV miejsce - trenerzy: S. Kwiat-
kowski, M. Siatrak, Ch. Serkies.
00/01 - Puchar im. K. Górskiego 
– V-VI miejsce - trenerzy: M. Biel-
ski, M. Sinkiewicz, M. Sota 
98/99 – Puchar im. K. Deyny – 
OOM Dolny Śląsk (Wałbrzych, 
Nowa Ruda) V-VI miejsce - trene-
rzy: M. Ciliński, A. Bator, P. Kry-
gier.
Kluby, z których byli powołani za-
wodnicy w sezonie 2013/14: 
Zagłębie Lubin (23 zawodników), 
 Śląsk Wrocław (15 zawodników), 
 Lechia Dzierżoniów (4 zawodni-
ków), 
 Gryf Świdnica, Javoria Jawor (2 
zawodników), 
FC Academy Wrocław, Miedź Le-
gnica, Górnik Wałbrzych, Górnik 
Polkowice, Orzeł Ząbkowice, MKS 
Oława, UKS MOS Jelenia Góra, 
Chojnik Jelenia Góra (1 zawod-
nik).
Reprezentacje żeńskie Dol ZPN w 
Polsce
  
Sezon 2012/13: 
Reprezentacja Młodziczek U13 - 
III miejsce w Mistrzostwach Polski 
i brązowy medal. 
Kadra U13 drugi rok z rzędu zdo-

była brązowy medal Mistrzostw 
Polski Młodziczek...nie ponosząc 
żadnej porażki...niestety zabrakło 
zwycięstwa w półfinale rozegra-
nym w Puławach. 
U 16 kobiet MP 
Reprezentacja Młodziczek U16 - I 
miejsce w Mistrzostwach Polski 
i złoty medal (po raz pierwszy w 
historii!). 
Dużym sukcesem zakończył się 
finał Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży w Łodzi, gdzie kadra 
U16 zdobyła pierwsze, historycz-
ne Mistrzostwo Polski Juniorek 
Młodszych, pozostawiając na polu 
walki faworyzowane kadry Ślą-
skiego, Mazowieckiego czy Wiel-
kopolskiego ZPN. 
Rok 2013 to również sukcesy in-
dywidualne naszych reprezentan-
tek wojewódzkich, które dobrą 
grą zwróciły uwagę selekcjonerów 
Kadr Polski, a Patrycja Michalczyk 
i Karolina Ostrowska wraz z kadrą 
U17 wywalczyły tytuły Mistrzyń 
Europy. 
Reprezentacje żeńskie Dol ZPN w 
Polsce
  
Sezon 2013/14: 
Reprezentacja Młodziczek U13 
- II miejsce w grupie Elimin. Mi-
strzostw Polski- awans do półfina-

łu w Gutowie Małym. III miejsce w 
grupie półfinałowej i w ostatecznej 
klasyfikacji IV- VI miejsce w Pol-
sce. 

U 13 kobiet 
PODZIAŁ 
ZAWODNICZEK NA OKRĘGI: 
WROCŁAWSKI  6
WAŁBRZYSKI  8
LEGNICKI  3
JELENIOGÓRSKI  1
Reprezentacja Juniorek Młodszych 
U16 - I miejsce w grupie Elimin. 
MP – 
awans do finałów OOM w Jeleniej 
Górze.

U 16 kobiet 
W klasyfikacji końcowej OOM se-
zonu 2013/2014 niestety nie uda-
ło się obronić Mistrzostwa Polski 
sprzed roku i po zwycięstwie 2:0 
nad Małopolskim ZPN nasza ka-
dra zajęła VII miejsce w Polsce.
PODZIAŁ
ZAWODNICZEK NA OKRĘGI: 
WROCŁAWSKI  6
WAŁBRZYSKI  7
LEGNICKI  3
JELENIOGÓRSKI  2

(kp)
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Jest nieźle

Podczas Walnego Zgroma-
dzenia DZPN wiele aktyw-
nych w dolnośląskiej piłce 
osób otrzymało wyróżnie-
nia. 

Sporo klubów za pracę z młodzieżą 
DZPN wsparło sprzętowo. Redak-
cja „Dolnośląskiej Piłki” wszyst-
kim serdecznie gratuluje. Poniżej 
pełna lista nagrodzonych.

MEDAL SREBRNY PZPN
KOWAL ANDRZEJ

MEDAL BRĄZOWY PZPN
GAWIN TADEUSZ, MAĆKO-
WIAK MIECZYSŁAW, SARŻYŃ-
SKI FRANCISZEK, WNUK AN-

DRZEJ, WÓJCIK MARIAN. 

ODZNAKA HONOROWA 
PZPN ZŁOTA
KRUPSKI LESZEK

ODZNAKA HONOROWA 
PZPN SREBRNA
KOWALSKI ZBIGNIEW, PELU-
CHA STANISŁAW, PIWOWAR-
CZYK ZYGMUNT.

ODZNAKA HONOROWA 
PZPN BRĄZOWA
MUCHA GRZEGORZ, STYRKO-
WIEC BOGDAN.
ODZNACZENIA ZŁOTE DZPN
DWORNIK JAN, HORYD KAZI-
MIERZ, KRYSMANN MARIAN, 
LEWANDOWSKI MICHAŁ, 

ŁAZAREWICZ FRANCISZEK, 
SEKRETA JÓZEF, SZABAT JÓ-
ZEF, SZYMAŃSKI JAN, URBAN 
ZDZISŁAW, ZAPIÓR STANI-
SŁAW.

ODZNACZENIA 
SREBRNE DZPN:
BOBIŃSKI GRZEGORZ, BU-
DZISZEWSKI KRZYSZTOF, 
CHMIELEWSKI WALDEMAR,  
CIUPIŃSKI JERZY, DUL ADAM, 
DZIADYK JAN, GIERSZON RA-
FAŁ, HAŃSKI ADAM, JASIŃSKI 
ARKADIUSZ, KAMIŃSKI JA-
CEK, KOBERECKA IWONA, KO-
HUT STANISŁAW, KOPIJ JÓZEF, 
KREMPOWICZ JAN, KUTROW-
SKI MIECZYSŁAW, MIKODA 
ANDRZEJ, MIKULSKA SYLWIA, 
MIKULSKI ARTUR,
MRÓZ JANUSZ, MYTYCH STA-
NISŁAW, PAŁYS PAWEŁ, PAŹ-
DZIERZ ANDRZEJ, PELUCHA 
STANISŁAW, PLEŚNIAK MAR-
CIN, PLUCIŃSKI ROBERT, SO-
BIEGRAJ ANDRZEJ, SZÓSTAK 
STANISŁAW, SZYMAŃSKI RO-
BERT, SZYWAŁA EUGENIUSZ, 
TABAKA KRZYSZTOF, TEL-
KA MARIUSZ, WIELEBIŃSKI 
WALDEMAR, WOJCIECHOW-
SKI JAN, WÓJTOWICZ IRENE-
USZ, BABECZKO KONRAD, 
BOCZARSKI PAWEŁ,  BUDNY 
MAREK,  BURYŁO MARCIN,  
DENEKA ŁUKASZ,  GACEK MA-

REK,  GĄSIOROWSKI MARCIN,  
GOŁĘBIEWSKI PATRYK, JA-
KÓBCZYK JAKUB, KRAWCZYK 
JAROSŁAW, KULA MARCIN, 
LEŚNIAREK ADRIAN, MACIE-
JEWSKI ŁUKASZ, MĄDRZE-
JEWSKI JACEK, NIEDOJAD 
DAMIAN,  PASZKOWSKI MA-
RIUSZ, PRZYSTALSKI SZYMON, 
ŻBIK KAMIL.

Lista wyróżnionych 
klubów piłkarskich:
JELENIA GÓRA:
Czarni Lwówek Śląski, Karkonosze 
Jelenia Góra.
LEGNICA:
Chojnowianka Chojnów,  Iskra 
Kochlice,  Konfeks Legnica,  KS 
Polkowice,  Kuźnia Jawor, Miedź 
Legnica,  Orla Wąsosz, Zagłębie 
Lubin.

WAŁBRZYCH:
Bierkowice, Cukrownik Pszenno, 
Górnik Wałbrzych, Lechia Dzier-
żoniów, Nysa Kłodzko, Piast Nowa 
Ruda, Zagłębie Wałbrzych.

WROCŁAW:
Czarni Kondratowice,  GKS Kobie-
rzyce,  Iskra Pasikurowice,  Kolek-
tyw Radwanice, Kometa Krzelów,  
MKS Oława, Odra Malczyce, Para-
sol Wrocław,  Piast Lutynia, Pogoń 
Cieszków, Pogoń Oleśnica,  Polo-
nia Trzebnica,  Polonia Wrocław, 
Skra Wojnowice,  SKS Głuchów 
Górny, Strzelinianka Strzelin, STS 
Sokół Smolec, Ślęza Wrocław,  Wi-
dawa Bierutów, Zorza Pęgów.

(pz)
Fot. Przemysław Sieradzki

Nagrodzeni, wyróżnieni



Tak jak zapowiadał w po-
przednim numerze „Dol-
nośląskiej Piłki” prezes 
Andrzej Padewski, przed-
stawiamy propozycje Wy-
działu Szkolenia Dol ZPN 
dotyczące młodych dolno-
śląskich piłkarzy. Zarówno 
te dotyczące  rozgrywek jak 
i systemu szkolenia.

Interesujące są zmiany w zakre-
sie systemu szkolenia i współza-
wodnictwa dzieci i młodzieży w 
klubach.

Jesień - wiosna
Dolnośląska Liga Trampkarzy i 
Młodzików rozgrywki na pozio-
mie: 
- Trampkarzy – Dolnoślą-
ska Liga Trampkarzy, w której 
uczestniczą najlepsze zespoły 
dolnośląskie i rozgrywają me-
cze systemem ligowym jesień (w 
1 grupie i podział na 2 grupy) i 
wiosna (mecz – rewanż w 2 gru-
pach)
- Młodzików - Dolnośląska Liga 
Młodzików, w której podob-
nie jak Trampkarze uczestniczą 
najlepsze zespoły dolnośląskie 
i rozgrywają mecze systemem 
ligowym jesień (w 1 grupie i po-
dział na 2 grupy) i wiosna (mecz 
– rewanż w 2 grupach)
Aktualnie w sezonie 2014/15 w 
rozgrywkach Dolnośląskiej Ligi 
uczestniczy: 
31 zespołów:15 zespołów  w gru-
pie I i 16 zespołów w grupie II  
Dolnośląskiej Ligi Trampkarzy.
31 zespołów:15 zespołów  w gru-
pie I i 16 zespołów w grupie II  
Dolnośląskiej Ligi Młodzików.

Zmiany w zakresie systemu 
szkolenia i współzawodnictwa 
dzieci i młodzieży w klubach 
– na poziomie Trampkarzy i 
Młodzików propozycja Wydz. 
Szkolenia Dol ZPN

Dolnośląska Liga Trampka-
rzy i Młodzików – w sezonie 
2015/16  utworzenie 3 pozio-
mów lig (zgodnie z Unifikacją 
PZPN 2013):
- 1 liga Dolnośląska Trampkarzy 
i Młodzików – 12 zespołów wy-
łonionych z rozgrywek z wiosny 
2015 - 10 najlepszych z grupy A 
i 2 najlepsze z grupy B tworzą 
nową 1 ligę Dolnośląską Tramp-
karzy i Młodzików, która rusza 
od jesieni 2015. Po jesieni 2015 

spadają 2 zespoły, 2 awansują z 
2 ligi.
 - 2 liga Dolnośląska Trampkarzy 
i Młodzików – 12 zespołów wy-
łonionych z rozgrywek z wiosny 
2015 - 6 zespołów spadkowych z 
grupy A, 4 zespoły z grupy B (1-2 
awans do 1 ligi, 3-6 zostają, 7-15 
spadają do 3 lig) i 2 mistrzów z 
Okręgów po barażach.
- 3 liga Okręgowa - ich liczba 
w zależności od zgłaszanych 
zespołów w poszczególnych 
OZPN-ach.
3. Spadki i awanse co pół roku 
2 zespołów (każdy dobry zespół 
ma szansę grania na wyższym 
poziomie co pół roku). Każdy 
sezon rozpoczyna się od wyzero-
wania tabeli. Mistrz wyłoniony 
po każdej rundzie wiosennej.

W młodszych i starszych
Zmiany w zakresie systemu 
szkolenia i współzawodnictwa 
dzieci i młodzieży w klubach 
– na poziomie Juniorów Młod-
szych - propozycja Wydz. Szko-
lenia Dol ZPN uwzględniająca 
rozgrywki PZPN – Makrore-
gionalną Ligę Juniorów Młod-
szych

Dolnośląska Liga Juniorów 
Młodszych – w sezonie 2015/16  
utworzenie 3 poziomów lig 
(zgodnie z Unifikacją PZPN 
2013):
- 1 liga - Dolnośląska Liga Ju-
niorów Młodszych – 8 zespołów 
(mecz i rewanż) wyłonionych z 
rozgrywek z wiosny 2015 - 8 naj-
lepszych tworzy 1 ligę - Dolno-
śląską Ligę Juniorów Młodszych, 
która rozpoczyna się od jesieni 
2015/16. Na jesień 2 zespoły 
awans do Makroregionalnej Ligi 
Juniorów Młodszych w ich miej-
sce wchodzą 2 zespoły z 2 ligi.
- 2 liga - Dolnośląska Liga Ju-
niorów Młodszych - 8 zespołów 
(mecz i rewanż) wyłonionych 
z rozgrywek z wiosny 2015 – 8 
zespołów - 4 z miejsc 9-12 i 4 
mistrzów z Okręgów tworzy 2 
ligę - Dolnośląską Ligę Juniorów 
Młodszych, która rozpoczyna się 
od jesieni 2015/16. Po jesieni 2 
zespoły awansują do 1 ligi, 2 spa-
dają do Okręgowej.
- 3 liga Okręgowa - ich liczba 
w zależności od zgłaszanych 
zespołów w poszczególnych 
OZPN-ach. Mistrzowie po jesie-
ni awansują do 2 ligi.
3. Spadki i awanse co pół roku 
(każdy dobry zespół ma szansę 

grania na wyższym poziomie co 
pół roku). Każdy sezon rozpo-
czyna się od wyzerowania tabeli.

Zmiany w zakresie systemu 
szkolenia i współzawodnictwa 
dzieci i młodzieży w klubach 
– na poziomie Juniorów Star-
szych - propozycja Wydz. Szko-
lenia Dol ZPN uwzględniająca 
rozgrywki PZPN – Centralną 
Ligę Juniorów Starszych

Dolnośląska Liga Juniorów 
Starszych – w sezonie 2015/16  
utworzenie 3 poziomów lig 
(zgodnie z Unifikacją PZPN 
2013):
- 1 liga - Dolnośląska Liga Ju-
niorów Starszych – 8 zespołów 
(mecz i rewanż) wyłonionych z 
rozgrywek z wiosny 2015 - 8 naj-
lepszych tworzy 1 ligę - Dolno-
śląską Ligę Juniorów Starszych, 
która rozpoczyna się od jesieni 
2015/16. Spadek co pół roku 1 
zespół i 1 awans.
- 2 liga - Dolnośląska Liga Junio-
rów Starszych – 8 zespołów wy-
łonionych z rozgrywek z wiosny 
2015 – 8 zespołów - 4 z miejsc 
9-12 i 4 mistrzów z Okręgów 
tworzy 2 ligę - Dolnośląską Ligę 
Juniorów Starszych, która roz-
poczyna się od jesieni 2015/16.
- 3 liga Okręgowa - ich liczba 
w zależności od zgłaszanych 
zespołów w poszczególnych 
OZPN-ach.
3. Spadki i awanse co pół roku 
(każdy dobry zespół ma szansę 
grania na wyższym poziomie co 
pół roku). Każdy sezon rozpo-
czyna się od wyzerowania tabeli.
4. Mistrz wyłoniony po każdej 
rundzie wiosennej (z 1 ligi – gra 
w barażach do Centralnej Ligi 
Juniorów, w przypadku awansu 
do 1 ligi awansują zespoły 1-2 z 
2 ligi, itd.).

Popularyzacja
Zmiany w zakresie systemu 
szkolenia i współzawodnictwa 
dzieci i młodzieży w klubach – 
popularyzacja piłki dziecięcej
Turnieje w kategorii  „Orlik” – 
łącznie liczba zespołów uczest-
niczących: 802 zespołów. Liczba 
zawodników uczestniczących: 
8500 zawodników. 
Turnieje w kategorii  „Żak” – 
łącznie liczba zespołów uczest-
niczących: 801 zespołów. Liczba 
zawodników uczestniczących: 
8260 zawodników.
Sezon 2012/2013 – rozgrywki 

toczą się cały rok – w hali oraz 
na boiskach otwartych – zorga-
nizowano turnieje na boiskach 
otwartych (PKS Łany, Stadion 
Olimpijski, AZS Wrocław – 
Gem) oraz turnieje halowe (hala 
SP Żerniki). 
Sezon 2013/2014 - rozgrywki 
toczą się cały rok – w hali oraz 
na boiskach otwartych – zorga-
nizowano turnieje na boiskach 
otwartych (Stadion Olimpijski, 
AZS Wrocław – Gem oraz ko-
ordynacja turniejów poza Wro-
cławiem) oraz turnieje halowe 
(hala SP Żerniki, Św. Katarzyna, 
Twardogóra). Rekord uczest-
ników padł w dniu 13.10.2013 
na Stadionie Olimpijskim – 46 
uczestniczących zespołów – ok. 
490 dzieci!! 

Zmiany w zakresie systemu 
szkolenia i współzawodnictwa 
dzieci i młodzieży w klubach – 
popularyzacja piłki dziecięcej
      
W tym sezonie zorganizowano 
po raz pierwszy 4 turnieje Skrza-
tów (do 7 roku życia), w których 
uczestniczyło 46 zespołów, 380 
dzieci. 
Podsumowanie: sukcesywne 
zwiększanie liczby uczestników 
wrocławskich i dolnośląskich 
turniejów w kategoriach U-8 
oraz U-10: Rozpoczynaliśmy 
turnieje:
 w 2006, gdzie uczestniczyło 30 
zespołów – ponad 450 zawodni-
ków,
 w 2010 uczestniczyło 126 zespo-
łów – ponad 1900 zawodników.
 w 2014 uczestniczyło 1012 ze-
społów – ok. 10 530 zawodni-
ków!!!.
 
Trenerzy
Zmiany w zakresie systemu 
kształcenia trenerów UEFA C, 
UEFA B, UEFA A zgodnie z 
konwencją UEFA i uchwałami 
PZPN
Od roku 2013 PZPN i Dol ZPN 
(po zgodzie PZPN) są jedynymi 
instytucjami szkolącymi (nowe 
programy zatwierdzone przez 
UEFA) i dokształcającymi kadry 
trenerskie do pracy na każdym 
poziomie w piłce nożnej. 
   
Zmiany w zakresie systemu 
szkolenia DolZPN – Akademia 
Młodych Orłów (AMO) – pro-
jekt PZPN
Akademia Młodych Orłów - au-
torski projekt szkolenia Polskie-
go Związku Piłki Nożnej. AMO 
jest bezpłatną szkółką piłkarską, 
mającą na celu zafascynowanie 
najmłodszych futbolem poprzez 
zabawę na boisku Orlik – bez-

płatnej szkółki piłkarskiej pod 
patronatem PZPN.    
 
Zmiany w zakresie systemu 
szkolenia DolZPN - Gminne 
Ośrodki Szkolenia Piłkarskie-
go – Mobilne AMO (Honda 
AMO)
Na Dolnym Śląsku zostałoby 
wytypowanych kilka ośrodków 
szkolenia, które będą spełniały 
kryteria infrastrukturalne, gdzie 
jeden raz w tygodniu będą pro-
wadzić zajęcia trenerzy zatrud-
nieni przez Dolnośląski Zwią-
zek Piłki Nożnej oraz miejscowi 
(zatrudnieni przez miejscowych 
wójtów lub burmistrzów). Miej-
sca szkolenia będą obejmowa-
ły głównie powiaty, gdzie piłka 
nożna jest w niedostatecznym 
stopniu rozwinięta (brak więk-
szych klubów w okolicy). 
Kryteria infrastrukturalne dla 
Gminnych Ośrodków Szkolenia: 
- płyta trawiasta w bardzo do-
brym stanie oraz boisko Orlik 
2012 (lub sztuczne) oraz moż-
liwość korzystania w okresie zi-
mowym z hali sportowej,
- szatnie z pełnym zapleczem 
sanitarnym oraz salka do prowa-
dzenia zajęć teoretycznych,
- sprzęt treningowy do zajęć 
(bramki przenośne, piłki, trena-
żery, itp.) – Dol. ZPN przygotuje 
część sprzętu do prowadzenia 
zajęć szkoleniowych.

 Wspieranie i współpraca Do-
lZPN  z klubami i instytucjami
  
- współpraca i propagowanie ini-
cjatyw dt. szkoleń trenerskich, 
np. Staże BENFICA LIZBONA 
– organizator Bartosz Kubica 
COMT 2012 Bolesławiec
Kompetencje trenerskie na mia-
rę SL Benfica to kolejny projekt 
którym wesprzemy w sezonie 
2014/2015 polskich trenerów, 
specjalistów piłkarskich pracu-
jących z dziećmi i młodzieżą w 
Polsce. Projekt realizowany jest 
przy wsparciu finansowym Ko-
misji Europejskiej, w ramach 
Erasmus +. Stowarzyszenie 
Centrum Odkrywania Młodych 
Talentów 2012, w okresie do 
31.06.2015 r. wraz z Partnerem 
Stowarzyszenia portugalskim 
klubem piłkarskim SL Benfica 
Lisbona zorganizuje 2 tygodnio-
we staże w Portugalii.
  

Krzysztof Paluszek 
przewodniczący Wydziału

Szkolenia Dol ZPN
Fot. Przemysław Sieradzki
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Osiemnasta kolejka I ligi za-
początkowała rundę rewan-
żową na zapleczu Ekstra-
klasy. Dolnośląskie zespoły 
przystępowały do niej w 
bojowych, ale niezbyt opty-
mistycznych nastrojach. 
Zagłębie czekał ciężki wy-
jazd do Świnoujścia, Chro-
bry wybrał się w podróż do 
Niecieczy, a Miedź przyj-
mowała u siebie Olimpię 
Grudziądz, która tydzień 
wcześniej przejechała się po 
Widzewie. Jak zakończyły 
się zmagania klubów z na-
szego regionu? Zapraszam 
na krótkie podsumowanie.

Rewanż za sierpień
Zaczynamy w Legnicy, gdzie 
zmierzyły się dwie drużyny, 
które w przedsezonowych prze-
widywaniach miały bić się o 
awans do Ekstraklasy. Nieuda-
ny początek sezonu w wyko-
naniu Miedzi spowodował, że 
zespół z Legnicy musi najpierw 
skupić się na zajęciu miejsca w 
górnej połowie tabeli. Do byłej 
stolicy województwa przyje-
chała Olimpia Grudziądz, któ-
ra mogła mieć pewien komfort 
psychiczny. Na inaugurację 
sezonu podopieczni Dariusza 
Kubickiego rozstrzelali druży-
nę prowadzoną wówczas przez 
Wojciecha Stawowego 4-2. W 
dodatku w zeszłym tygodniu 
bez problemów odprawili łódz-
kiego Widzewa (którego nota-
bene od 1. Grudnia przejmie 
Stawowy), podczas gdy Miedź 
na własnym terenie męczyłą się 
z Chrobrym. 
Boisko na stadionie przy ul. 
Orła Białego pozostawiało wie-
le do życzenia, z czego próbo-
wała skorzystać drużyna go-
spodarzy. Podopieczni Janusza 
Kudyby w pierwszej odsłonie 
raz po raz uderzali na bramkę 
Fabiniaka z dystansu, licząc na 
przypadkowe skozłowanie pił-
ki tuż przed golkiperem Olim-
pii. Próby te nie przyniosły 
pożądanego efektu i mimo czę-
stych ataków nikomu nie udało 
się otworzyć wyniku. Jednak 
Miedź przez większy okres tej 
części spotkania przeważała i 
zdawało się, że gol dla gospo-
darzy jest kwestią czasu. Rze-
czywiście, udało się przełamać 
obronę gości, ale nie po strzale 

z dystansu lecz po znakomitym 
zagraniu Marcina Garucha. 
Filigranowy pomocnik Mie-
dzianki idealnie dograł piłkę 
do Wojciecha Łobodzińskiego, 
popularny Łobo perfekcyjnie 
zgrał ją głową do Daniela Fe-
rugi, a temu pozostało już tyl-
ko dopełnienie formalności. 
Wiadomo, że apetyt rośnie w 
miarę jedzenia i Miedź nie po-
przestała na jednym trafieniu. 
Niestety boisko, które próbo-
wali zamienić w atut stało się 
ich wrogiem i większość piłek 
kierowanych w stronę bramki 
nie znajdowało do niej drogi. 
Poważnym sygnałem ostrze-
gawczym był strzał Marcina 
Kaczmarka z końcówki spo-
tkania, o centymetry minął 
on lewy słupek. Kilka minut 
później potwierdziło się stare 
piłkarskie porzekadło – niewy-
korzystane sytuacje się mszczą. 
Błąd przy wyprowadzaniu piłki 
z własnej połowy popełnili de-
fensorzy Olimpii, futbolówkę 
przejął jeden z pomocników 
Miedzi i dograł ją do Łobo-
dzińskiego, który wykazał się 
wielkim spokojem i bez pro-
blemów ustalił wynik spotka-
nia. Od mianowania Janusza 
Kudyby trenerem Miedzi, tyl-
ko 3 zespoły punktowały lepiej 
niż legniczanie. Do 4. obecnie 
Olimpii tracą 10 punktów. Czy 
Miedzianka włączy się jeszcze 
do walki o czołówkę ligi?

Nieudana próba zemsty
Z Legnicy przenosimy się do 
Niecieczy, gdzie lider zaplecza 
Ekstraklasy podejmował Chro-
brego Głogów. Na początku 
sierpnia beniaminek z Gło-
gowa zebrał potężne lanie od 
Termaliki, wynik 0-6 to swego 
rodzaju frycowe, które mu-
sieli zapłacić gracze Ireneusza 
Mamrota. Od tego pogromu 
Chrobry nieco się pozbierał, 
wciąż prezentując jednak bar-
dzo nierówną formę. Wystar-
czy zobaczyć na pięć ostatnich 
spotkań, w których dwukrotnie 
wygrali, tyle samo razy prze-
grali i zanotowali jeden remis. 
Jednak gdy trzeba wyjechać 
do lidera i liczyć na sprawienie 
niespodzianki, statystyki od-
chodzą na dalszy plan. Liczy 
się walka, której na pewno nie 
można głogowianom odmó-

wić.
Niestety, sama determinacja 
nie wystarczyła, ponieważ od 
pierwszej minuty doskonale 
było widać, kto przewodzi ta-
beli, a kto znajduje się tuż nad 
strefą spadkową. Termalica, 
która tydzień wcześniej toczy-
ła wyrównany bój z Zagłębiem 
wypunktowała beniaminka. 
Gospodarzom można przypi-
sać znakomite wyczucie cza-
su – strzelali dokładnie wtedy, 
kiedy było potrzeba. W 19. mi-
nucie swoją przewagę udoku-
mentowali za sprawą trafienia 
Jakuba Czerwińskiego, który z 
pewnością jest jednym z naj-
lepszych defensorów w I lidze. 
Goście nie mieli zbyt wielu po-
mysłów na przełamanie dobrze 
zorganizowanej linii obronnej 
Termaliki. Lider rozgrywek 
szybko wybił Chrobremu z 
głowy próby odrobienia wyni-
ku tuż po przerwie, za sprawą 
długiego wyrzutu piłki z autu 
przez Patryka Fryca i dzięki 
zamieszaniu w polu karnym 
bramkę zdobył Emil Drozdo-
wicz. Od tego momentu można 
było zaobserwować zmianę w 
podejściu gospodarzy, którzy 
cofnęli się do obrony, licząc na 
szybkie i zabójcze kontrataki. 
Chrobry miał swoją szansę w 
67. minucie, ale Mateusz Ha-
łambiec nie wykorzystał do-
środkowania. Taktyka Piotra 
Mandrysza okazała się skutecz-
na dopiero gdy wszyscy myśleli 
już o zakończeniu spotkania. 
Błyskawiczny kontratak Ter-
maliki, dośrodkowanie Patryka 
Fryca i druga bramka Emila 
Drozdowicza. Gracze z Niecie-
czy wrócili na fotel lidera, zaś 
waleczni zawodnicy z Głogowa 
mają już tylko trzy oczka prze-
wagi nad strefą spadkową. W 
następnej kolejce podejmują 
Flotę Świnoujście i przegrana w 
tym spotkaniu może oznaczać 
nerwową zimę dla Ireneusza 
Mamrota i jego piłkarzy.

Tylko zwycięstwo
Ostatnim przystankiem w 
naszym podsumowaniu jest 
Świnoujście – tamtejsza Flota 
zmierzyła się z Zagłębiem Lu-
bin. Ekipa prowadzona przez 
Tomasza Kafarskiego przed so-
botnim starciem nie przegrała 
sześciu spotkań na własnym 

terenie, zatem Miedziowych 
czekało naprawdę ciężkie za-
danie. Gracze Piotra Stokowca 
musieli wygrać, żeby znowu 
nie zacząć odstawać od lidera z 
Niecieczy i będącej w gazie Wi-
sły Płock. 
Lubinianie wcielili w życie sce-
nariusz, który dał im bramkę 
przed tygodniem, w hitowym 
starciu z Niecieczą. Szybko 
ruszyli na przeciwnika, chcąc 
pressingiem i sporą ruchliwo-
ścią zepchnąć gospodarzy do 
ataku, ale też i wyjść za sprawą 
tych założeń na prowadzenie. 
Po raz kolejny okazało się, że 
jeżeli gracze z Lubina chcą, to 
potrafią. Już po trzynastu mi-
nutach bramkarz Floty musiał 
wyjmować piłkę z siatki. Bram-
kę zdobył Arkadiusz Woźniak, 
który obecnie bezdyskusyjnie 
jest najlepszym zawodnikiem 
Zagłębia. Po przyjęciu piłki ze 
skrzydła ściął do środka w kie-
runku pola karnego i huknął z 
dystansu, nie dając Darko Brl-
jakowi żadnych szans na udaną 
interwencję. Tym razem sił do 
grania dynamicznie wystarczy-
ło Miedziowym na dłużej niż 
kwadrans. W 21. minucie nie-
prawdopodobnym zagraniem 
popisał się Jakub Tosik. W 99 
na 100 prób takie kopnięcie 
piłki nie przyniosłoby zagro-
żenia rywalom, ale to był ten 
jeden skuteczny raz. Ogromnie 
krytykowany prawy obrońca 
Zagłębia próbował dośrodko-
wać spod końcowej linii boiska, 
ale piłka poleciała za kołnierz 
golkipera Floty i wpadła tuż 
przy długim słupku. Sam Tosik 
nie do końca mógł uwierzyć 
w swoje szczęście, którego tak 
bardzo potrzebował. To jed-
nak było na tyle, jeżeli chodzi 
o ofensywne zapędy lubinian. 
Po drugiej bramce całkowicie 
oddali inicjatywę gospoda-
rzom i zaczęli się bronić. Piotr 

Stokowiec i jego podopieczni 
powinni dziękować szczęściu, 
bo Flota na pewno mogła do-
prowadzić do wyrównania. Zu-
pełnie nie było widać różnicy 
między zespołami – klub który 
boryka się z potężnymi kłopo-
tami finansowymi nie poddał 
się po dwóch bramkach najbo-
gatszej drużyny w lidze i parł 
dzielnie do przodu. Niestety 
dla kibiców ze Świnoujścia, 
po długim biciu głową w mur 
pod koniec meczu pomysłów 
zabrakło i Zagłębie dowiozło 
skromne prowadzenie do koń-
ca spotkania. Rację miał Piotr 
Stokowiec, który na konferencji 
prasowej powiedział, że w tym 
pojedynku rezultat mógł być 
każdy. Miedziowy wywieźli ze 
Świnoujścia ważne trzy punkty, 
ale jeżeli chcą na zakończenie 
2014 roku wygrać, w starciu z 
Chojniczanką muszą pokazać o 
wiele lepszy futbol. 
W trzech spotkaniach dolno-
śląskich zespołów odniosły one 
dwa zwycięstwa i doszło do 
jednego rewanżu – Miedź ze-
mściła się na Olimpii za prze-
graną z sierpnia. Przed nami 
tylko jedna kolejka I ligi. Czy 
kluby z Dolnego Śląska odnio-
są w niej komplet zwycięstw? 
Tego w tym sezonie jeszcze nie 
widzieliśmy.

Michał Rygiel

Jeden rewanż, dwie wygrane, trzy spotkania

Na raty rozegrają mecze 18. ko-
lejki trzeciej ligi piłkarze kilku 
drużyn.
Szerzej podsumujemy zmagania 
na trzecim froncie w następnym 
wydaniu „Dolnośląskiej piłki”.

Piast Karnin  2-1 Piast 
Żmigród

Ślęza Wrocław 0-0 Karkonosze 
Jelenia Góra

III liga: Na raty MKS Oława 2-1 Foto-Higiena 
Gać

Bielawianka 
Bielawa 1-2 Lechia 

Dzierżoniów

Zagłębie II 
Lubin 0-0 KP Brzeg 

Dolny

Polonia-Stal 
Świdnica 6-0 Polonia 

Trzebnica

Formacja Port  3-1 Dąb Przyby-
szów

Niestety wałbrzyski Górnik 
przegrał kolejny  mecz w 
drugiej lidze. I to pechowo.
 Wałbrzyszanie  prowadzili w 
Stargardzie z Błękitnymi 1:0 
po strzale Marcina Orłow-
skiego, gospodarze wyrównali 
po przerwie i niestety zdobyli 
zwycięską bramkę po „samo-
bóju” Filipe. Górnik gra już le-
piej niż na początku ligi, ale na-
dal  z trudem zdobywa  punkty. 
Oby w następnym meczu...

(sz)

II liga: Pech
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Piłkarska podróż w czasie
Rozpoczynamy cykl ar-
tykułów dotyczących hi-
storii powstania Dolno-
śląskiego Związku Piłki 
Nożnej. Czas szybko ucie-
ka, pamięć jest równie 
ulotna. Szanujmy wspo-
mnienia. Bez przeszłości 
nie ma teraźniejszości i 
przyszłości...

Piłka nożna zawsze była obecna. 
Już w pierwszych miesiącach po 
drugiej wojnie światowej środo-
wisko piłkarskie zaczęło się or-
ganizować.

Zarząd
Skład zarządu Podokręgu Piłki 
Nożnej Wrocław (luty 1946): 
Prezes Bronisław Drobut, wice-
prezesi Mieczysław Rogowski, 
Gwiazdowski, porucznik Fran-
ciszek Frużynski. Członkowie 
Czesław Krasowsski, sekretarz 
Mikołaj Klepacz, skarbnik Jan 
Skraba, kapitan sportowy Stani-
sław Deutschman, referent pra-
sowy Zbigniew Karp.

Bronisław Drobut...
... jest to świetlana postać w pol-
skim ruchu sportowym.  Jako 
świetny organizator i działacz 
dał się poznać już w 1921 roku 
we Lwowie, kiedy to założył Ro-
botniczy Klub Sportowy będąc 
jego prezesem. Duża wagę przy-
kładał on do rozbudowy nie-
zbędnych obiektów i urządzeń 
sportowych. Miedzy innymi 
był inicjatorem, projektantem i 
społecznym wykonawca budo-
wy stadionu dla swego klubu. W 
drodze uznania powołano go na 
stanowisko wiceprzewodniczą-
cego Robotniczego Komitetu 
Organizacyjnego gdzie udzie-
lał się aktywnie aż do wybuchu 
drugiej wojny światowej. Pełny 
energii i niespożytych sił nie 
odmówił również współpracy 
z Okręgowym Związkiem Piłki 
Nożnej we Lwowie będąc jedno-
cześnie prezesem Okręgowego 
Związku Kolarskiego. W latach 
1939-41 pracował w charakte-
rze dyrektora kombinatu spor-
towego przy Komitecie Kultury 
Fizycznej, pełniąc także funkcje 
kierownika sekcji piłkarskiej 
„Spartaka”

Przybywszy na Dolny Śląsk w 
1945 roku został jednym z zało-

życieli Dolnośląskiego Związku 
Piłki Nożnej i jego pierwszym 
prezesem. Jest on honorowym 
prezesem naszego związku.

Wydział Gier i Dyscypliny 
Przewodniczący Czesław 
Krassowski, zastępca Czesław 
Ostrowski, referent gier Józef 
Zięba, referent dyscypliny Jan 
Baranowski, Tadeusz Baranow-
ski.

17 października 1946 roku Po-
wołano w następującym skła-
dzie zarząd Autonomicznego 
Podokręgu we Wrocławiu.
Prezes Władysław Rzepka, se-
kretarz Zbigniew Komorowski, 
członkowie Michał Kauczyński, 
Andrzejewski, Leon Oszakow-
ski, Karol Lutnik, Józef Zięba, 
Jan Demko, Samuela Krasno-
piórko, Ludwik Łukasiewicz.

Jelenia Góra pierwsza
Pierwsze mecze piłkarskie od-
były się w lipcu i sierpniu 1945 
roku, a sierpniowy pojedynek 
reprezentacji Jeleniej Góry z 
czechosłowacka drużyna Jele-
nice uważać należy za pierwszy 
oficjalny międzynarodowy kon-
takt piłkarstwa dolnośląskiego. 
Jelenia Góra zrobiła doskonały 
początek gdyż wygrała ten pre-
stiżowy pojedynek 4:1.
Tur Jelenia Góra, Tur Kamienna 
Góra, Polonia Wałbrzych, MKS 
Wrocław, IKS Ślęza Wrocław, 
Burza, Pafawag - to najstarsze 
kluby naszego województwa. 

Na początku 1946 roku orga-
nizuje się we Wrocławiu Au-
tonomiczny Podokręgu Piłki 
Nożnej, który stał się zalążkiem 
DOZPN. Wprowadzono reje-
strację piłkarzy i klubów, zaczę-
to rozmyślać nad zorganizowa-
niem normalnych rozgrywek 
mistrzowskich. Warto zazna-
czyć, ze oprócz Podokręgu wro-
cławskiego utworzony został w 
Legnicy drugi, Podokręg Auto-

nomiczny. Jednak nie przejawiał 
on większej działalności. 

Ruszyli
Na początku 1946 roku Wydział 
Gier  i Dyscypliny kierowany 
przez S. Ostrowskiego i C. Kra-
sowskiego dokonał podziału 
zgłoszonych drużyn do rozgry-
wek o wejście do klasy „A” War-
to przypomnieć sobie te zespoły 
gdyż stanowią one historyczną 
awangardę piłkarstwa dolnoślą-
skiego.

Grupa I 
Polonia Świdnica, IKS Wrocław, 
ZZK Żarów, Julia Biały Kamień, 
Semafor Brochów, ZZK Żagań, 
Victoria Węglewo, TUR Bole-
sławiec, Huta Karol Wałbrzych, 
TUR Jelenia Góra, Międzysz-
kolny Klub Sportowy Wrocław, 
Len Wałbrzych.

Grupa II
ZZK Świdnica, Odra Wrocław, 
Zryw Jelenia Góra, AKS Strze-
gom, TUR Ziębice, Cukrow-

nik Pszenno, Lustrzanka Wał-
brzych, TUR Kamienną Góra, 
TUR Wałbrzych, TUR Lubań, 
AZS Wrocław.

Grupa III
TUR Strzelin, Burza Wrocław, 
Bielawianka Bielawa, Wisła Ka-
mienna Góra, CPN „Gaz” Wro-
cław, KS Trzebnica, Naprzód 
Sobótka, VIS Wrocław, KS Oła-
wa, Pogoń Brzeg, Barycz Milicz, 
Las Syców.

Grupa IV
Milicyjny Wrocław, Sława Sława 

Śląska, TUR Lubin, Milicyjny 
Zgorzelec, Promień Żary, TUR 
Chojnów, Pafawag Wrocław, 
TUR Złotoryja.

Panowie z gwizdkiem
W kwietniu 1946 roku powsta-
ło Kolegium Sędziów DOZPN. 
Pierwszym jego przewodniczą-
cym został Mieczysław Rogow-
ski, zastępca przewodniczącego 
Marian Wójcik, sekretarzem 
Mikołaj Klepacz, skarbnikiem 
Majchrzak, członkami zarządu 
Kopeć i Janiak.
W maju DOZPN zorganizował 
turniej z udziałem Pafawagu, 
Burzy, IKS-u i TUR.
W kwietniu 1946 roku odbył 
się pierwszy mecz piłkarski w 
Kłodzku, w którym drużyna 

Harcerskiego Klubu Sportowe-
go zremisowała z Warszawianka 
1:1. W tym też miesiącu roz-
poczęto pierwsze mecze o mi-
strzostwo Dolnego Śląska.
We Wrocławiu odbył się finał, 
w którym Pafawag pokonał IKS 
Ślęza 3: 0 (0: 0) Drużyny grały 
wtedy w następujących zesta-
wieniach:
Pafawag: Kornecki, Dąbrowski, 
Mitas, Straihold, Półkoszek, 
Głogowski, Ruszkowski, Dula, 
Sambor, Duda, Kostuj.
IKS: Początek, Wisznia, Bara-
nowski, Cybulski, Kosturkie-
wicz, Fige, Pudło, Góra, Skatul-
ski, Obydzinski, Ruszkowski.

Skatulski strzela
Druga impreza zorganizowana 
przez DOZPN to błyskawiczny 
turniej siódemkowy z okazji 
powrotu do Macierzy Ziem Za-
chodnich. W finale Wojskowy 
Klub Sportowy Orzeł pokonał 
Milicyjny Wrocław 3:2. Trzeba 
dodać, że Milicyjny wyelimi-
nował IKS 4:0. W czerwcu 1946 
roku Z okazji „Dnia DOZPN” 
odbył się mecz pomiędzy re-
prezentacjami Wrocławia i Jele-
niej Góry wygrał Wrocław 4: 0 
zdobywając bramki przez Roz-
lachowskiego, Baranowskiego, 
Skatulskiego i Obydzińskiego. 
W tym też miesiącu reprezenta-
cja Wrocławia rozegrała pierw-
szy swój mecz międzyokręgowy 
zwyciężając na wyjeździe Opole 
3:2.
Zaczynają do Wrocławia przy-
jeżdżać renomowane druży-
ny krajowe: Polonia Bytom z 
Kazimierowiczem, Matiasem, 
Niemcem krakowska Wisła z 
Jurowiczem, Graczem, Legutką 
i Jaśkowskim katowicka Pogoń 
z Janikiem, Nycem, Grolikiem. 
AKS Chorzów z Piątkiem (AKS 
zremisował z Burza 3: 3) Po-
lonią Warszawa z Szularzem i 
Świerzem Dolnośląskie piłkar-
stwo wchodzi wiec już w 1946 r 
na ogólnopolska arenę... 
W kolejnych wydaniach „Dol-
nośląskiej Piłki” zaprosimy do 
następnych futbolowych podró-
ży w czasie...

opr. Andrzej Padewski
Fot. (arch. Polonia 

Środa Śląska)

Zapraszamy naszych Czytelników do współpracy przy tworze-
niu działu „Szanujmy wspomnienia”. Może gdzieś na dnie szu-
flad schowane są jeszcze zdjęcia z piłkarskich wydarzeń sprzed 
lat, z młodzieńczych czasów naszych ojców, dziadków. Chętnie 

przyjedziemy, odkryjemy historię tych fotografii. Podzielimy się 
niewątpliwie fascynującymi opowieściami z miłośnikami futbolu 

na Dolnym Śląsku. Prosimy o kontakt: tel. 602 49 84 25
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Z zawodnikiem klubu 
GKS Czarni Kondratowi-
ce Marcinem Lisowskim 
rozmawia Adam Cierpik.

- Mógłby Pan dokonać pre-
zentacji swojego klubu? 
- Obecnie władze klubu oraz 
władze gminy Kondratowice 
(strategiczny sponsor klubu), 
główny nacisk kładą na szko-
lenie młodzieży, dlatego w na-
szych strukturach mamy, aż pięć 
zespołów młodzieżowych, dwie 
drużyny żaków, które występują 
m.in. w turniejach DZPN, dru-
żynę orlików, również występu-
jącą w podobnych turniejach, 
drużynę młodzików grającą w I 
lidze terenowej oraz drużynę ju-
niorów młodszych, która rywa-
lizuje w II grupie ligi terenowej 
juniorów młodszych. Od roku 
2011 w Kondratowicach prospe-
ruje filia WKS Śląsk Wrocław, 
która najzdolniejszej młodzie-
ży daje możliwość rozwijania 
swoich talentów we Wrocławiu. 
Do tego w klubie działają dwie 
drużyny seniorskie, GKS Czarni 
Kondratowice z ligi okręgowej 
Wrocław oraz GKS II Czarni 
Kondratowice – B klasa grupa 
VI Wrocław. Od momentu mo-
dernizacji obiektu sportowego 
w Kondratowicach w 2009 roku, 
który stał się niejako wizytów-
ką miejscowości (boiska orlik, 
oświetlenie, nowe, częściowo 
zadaszone trybuny, nowa pły-
ta), klub oraz włodarze gminy 
jak wcześniej wspomniałem, za 
nadrzędny cel obrali szkolenie 
młodzieży, co jest widoczne, że 

w tak małej gminie funkcjonu-
je, aż pięć zespołów młodzie-
żowych. Zespoły te składają się 
praktycznie z dzieci zamiesz-
kujących Gminę Kondratowice. 
Środki na działalność klubu w 
głównej części pochodzą z bu-
dżetu gminy, jednak są również 
prywatni przedsiębiorcy, którzy 
pomagają finansowo w prospe-
rowaniu klubu. 

- Jak prezentuje się kadra 
trenerska?
- W naszym klubie obecnie pra-
cuje trzech trenerów.  Pierw-
szym z nich jest Andrzej Rak, 
który jest trenerem pierwszego 
zespołu seniorów. W poprzed-
nim sezonie wywalczył awans 
do A klasy z drużyną BKS Bo-
rów. Kolejny to Patryk Kwiat-
kowski, który jest zawodnikiem 
pierwszego zespołu seniorskie-
go, a jednocześnie szkoli dwie 
grupy żaków. Jednym z dowo-
dzących młodymi piłkarzami 
naszego klubu jest również Da-
niel Kożuchowski, także zawod-
nik pierwszego zespołu senior-
skiego. Pod swoimi skrzydłami 
ma trzy grupy młodzieżowe: 
orlików, młodzików oraz ju-
niorów młodszych. Były trener 
I zespołu, pod jego wodzą wy-
walczyliśmy awans do ligi okrę-
gowej. 

- Jak wyglądały początki 
klubu ?
- Klub został założony przez 
Ś.P. Stanisława Olszewskiego 
w roku 1950. Pan Stanisław był 
zagorzałym kibicem Czarnych 
Lwów, skąd pochodził, dlatego 

nie mogło być innej nazwy jak 
„Czarni” Kondratowice. Klub 
wystartował w rozgrywkach 
wojewódzkiej C klasy. Przez 
długie lata poruszał się pomię-
dzy C klasą, a klasą B. W klu-
bie z powodzeniem działali Ś.P. 
Julian Fuławka oraz Ś.P. Tade-
usz Zając. W drugiej połowie 
lat 70 XX wieku, działalność 
klubu została zawieszona, a re-
aktywację Czarnych podjął w 
latach 80 Ś.P. Zbigniew Orze-
chowski oraz T. Woszczak. Klub 
szybko stał się wizytówką gmi-
ny i z przyzwoitymi wynikami 
grał na szczeblu A klasy, wszak 
najlepsze lata miały przyjść… 
Przyszły w 1999 roku, kiedy to 
Czarni zajęli 2 miejsce w A kla-
sie ustępując, jedynie Ślęży So-
bótka i otrzymali promocję do 
ligi okręgowej. Tego sukcesu nie 
byłoby bez zespołu trenerskiego 
Ś.P. S. Świerk – Z. Masłowski. A 
głównym sponsorem i prezesem 
klubu , był Pan Lech Bek, za któ-
rego rządów Czarni występowa-
li pod nazwą DrewBek Kondra-
towice. Po dwóch sezonach gry 
w lidze okręgowej, w wyniku 
reorganizacji , klub spadł do 
A klasy, gdzie na początku nie 
miał problemu z osiągnięciem 
dobrego wyniku, a sternikiem 
klubu był Wojciech Bochnak. 
Z każdym rokiem było gorzej i 
kilka ostatnich sezonów to wal-
ka do ostatniej kolejki ligowej o 
utrzymanie w A klasie. Szczy-
tem szczęścia był sezon 2012/13 
kiedy to Czarni z czterema 
punktami na koncie po rundzie 
jesiennej, na wiosnę zbudowali 
zespół, który okazał się ryce-

rzem wiosny i na dwie kolejki 
przed zakończeniem rozgrywek 
utrzymał się w lidze. Kolejny 
sezon przeszedł do historii, bo 
Czarni, pod wodzą trenera Da-
niela Kożuchowskiego zdobyli 
w świetnym stylu pierwsze mi-
strzostwo A klasy wyprzedzając 
o dwanaście punktów drugą w 
tabeli Sobótkę Zachodnią, tym 
samym otrzymując promocję 
do ligi okręgowej. 

- Czy mógłby Pan wymienić 
ważne osoby, które tworzyły 
historię klubu?
- Tych nazwisk jest bardzo wiele 
i cały artykuł, mógłby być na Ich 
temat. Zacznę od trenerów, któ-
rzy najmocniej odcisnęli swoje 
piętno na klubie z Kondratowic. 
Ś.P. Stanisław Świerk, trener le-
genda dolnośląskiej piłki noż-
nej, to właśnie pod Jego wodzą 
Czarni po raz pierwszy awan-
sowali do ligi okręgowej w 1999 
roku. Kolejny to Józef Kostek, 
były zawodnik i trener zespo-
łu, najdłużej pracujący trener 
w drużynie Czarnych Kondra-
towice. Henryk Kowalczyk, 
były zawodnik mistrzowskie-
go Śląska Wrocław, niezwykle 
charyzmatyczna postać, która 
posiada bardzo duży szacunek 
w Kondratowicach. Zbigniew 
Masłowski, który kilkakrotnie 
był trenerem Czarnych, wespół 
z Ś.P. Stanisławem Świerkiem 
wprowadził zespół Czarnych 
po raz pierwszy do ligi okrę-

gowej. Na swoim koncie ma 
również awans Czarnych z B 
klasy do A klasy. Daniel Kożu-
chowski, grającym trenerem 
i kapitanem zespołu został w 
wieku dwudziestu sześciu lat. 
Stworzył drużynę od podstaw, 
w nieprawdopodobnym stylu 
utrzymał ją w A klasie, by sezon 
później wywalczyć mistrzostwo 
i awans do ligi okręgowej. Obec-
nie trenuje grupy młodzieżowe 
Czarnych. W naszym klubie 
występowało wielu zasłużonych 
zawodników. Przedstawię teraz 
jedynie część z nich. Pierwszym 
jest Andrzej Gralec, napastnik, 
najlepszy strzelec w historii klu-
bu. Obecnie w Ślęzie Księginice 
Wlk. Następnie Wojciech Boch-
nak,  wieloletni stoper i kapitan 
zespołu. Obecnie Wójt Gminy 
Kondratowice. Do byłych waż-
nych zawodników możemy zali-
czyć także Andrzeja Orzechow-
skiego, Jerzego Buczyńskiego 
czy Jacka Kubasiewicza. Jed-
nym z najzagorzalszych kibiców 
GKS-u jest Mateusz Kuzyk, wie-
loletni bramkarz w naszym klu-
bie. Z obecnych piłkarzy warto 
wymienić m.in. Łukasza Wójci-
kiewicza czy Konrada Świeżow-
skiego. Dla klubu z Kondratowic 
istotną rolę odegrali także dzia-
łacze. Najważniejszym z nich 
był Ś.P. Stanisław Olszewski, 
czyli założyciel Czarnych Kon-
dratowice.  Ś.P. Zbigniew Orze-
chowski reaktywował drużynę 
w latach 80 XX wieku. W histo-
rii klubu zasłużyli się także Ś.P. 
Julian Fuławka oraz Ś.P Tadeusz 
Zając. Pod pieczą prezesa Lecha 
Beka Czarni awansowali po raz 
pierwszy do ligi okręgowej. 

 - Dziękuję za rozmowę.

Fot. Marek Czerwiński

STAWIAĆ NA MŁODZIEŻ 

Futbol z uśmiechem

rys. Tadeusz Krotos
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Bardzo ciekawie zapo-
wiadała się ostatnia ko-
lejka wrocławskiej Klasy 
Okręgowej, która mogła 
na przynieść zmniejszenie 
różnic punktowych pomię-
dzy poszczególnymi zespo-
łami z czoła tabeli, mogła 
też przynieść zmiany w 
okolicy strefy spadkowej. 
A co faktycznie przyniosła?
Miał być hit, a wyszedł pogrom 
– tak można określić wydarzenia 
z boiska przy ul. Gitarowej we 
Wrocławiu, gdzie 23. listopada 
Wratislavia podejmowała Ole-
śnicę. Niepokonany do tej pory 
lider z przytupem zakończył 
rundę jesienną, pokonując aż 
0:6 Wratislavię (m. in. trzy gole 
zdobył Karol Siódmiak), a wy-
nik ten jest też wiadomością dla 
wszystkich ekip, którym marzy 
się mistrzostwo ligi – jeżeli ktoś 
chce prześcignąć Pogoń wiosną, 
to zimę musi naprawdę solidnie 

przepracować, bo inaczej trudno 
będzie nawiązać walkę z Oleśni-
cą.
Pięć kroków za Pogonią jest inna 
ekipa z powiatu oleśnickiego, 
czyli Goszcz. 22. listopada Wiwa 
podejmowała przed własną pu-
blicznością ekipę z Łowęcic, któ-
ra na zawody stawiła się w nieco 
okrojonym składzie. Gole Sitka 
oraz Nowaka zapewniły gospo-
darzom zwycięstwo 2:1 i zacho-
wanie pięciopunktowej straty do 
szczytu, natomiast Zjednoczeni 
wciąż dryfują w środkowej czę-
ści tabeli, ale strefę spadkową 
wyprzedzają już tylko o pięć 
kroków. Za Goszczem natomiast 
ulokowała się Łozina, która po-
konała Pawłowice w niedzielne 
popołudnie 2:1, wyprzedzając o 
dwa oczka Wratislavię.
Bardzo ważne trzy punkty zgar-
nęła na koniec piłkarskiej jesieni 
reprezentacja Marcinkowic. 23. 
listopada Sokół walczył z nie-
pokonanym od pięciu meczy 

Mirkowem/Długołęką i swojej 
wywalczył – jedyną bramkę we 
wspomnianym spotkaniu zdo-
był Jakub Myśków, zapewniając 
Marcinkowicom zwycięstwo 
i jednocześnie miejsce w bez-
piecznej części tabeli na zimę... 
chociaż z tym bezpieczeństwem 
to może lekka przesada, bo trzy 
oczka przewagi nad strefą spad-
kową można roztrwonić w trak-
cie jednej kolejki.
Chociaż zimę spędzą w ciemniej-
szej części tabeli, to jednak gra-
cze Obornik Śląskich na koniec 
jesieni poprawili sobie humory. 
23. listopada Bór przed własną 
publicznością podejmował gości 
ze Skokowej i trochę nieoczeki-
wanie wygrał aż 5:0, zbliżając się 
do bezpiecznego terenu na odle-
głość dwóch punktów. Dolpasz 
natomiast kończy pierwszą po-
łowę sezonu na ostatnim miejscu 
wrocławskiej Okręgówki i wio-
sną jego zawodnicy będą musieli 
nieźle się napocić, aby nie rozpo-
cząć kolejnej edycji rozgrywek w 
A Klasie.
Ciekawe zawody oglądali kibice 
zgromadzeni na stadionie „Le-

śnica”, gdzie swoje mecze w roli 
gospodarza rozgrywa Piast, a 
jego gościem była ekipa z Sadko-
wa (relacja obok).
2:2 – takim wynikiem zakończy-
ła się potyczka Rzeplina z Chwa-
libożycami i w kontekście tabeli 
dla obu drużyn wspomniany re-
zultat jest bardziej stratą dwóch, 
niż zyskaniem jednego oczka, 
ponieważ oba zespoły spędzą 
zimę w strefie spadkowej, ale za 
to z niewielką stratą do Piasta, 
więc wiosna dla kibiców oma-
wianych ekip zapowiada się 
bardzo emocjonująco. Na bez-
pieczny teren wyrwała się za to 

Strzelinianka, co stało się moż-
liwe dzięki pokonaniu 23. listo-
pada 2:1, ale zaledwie trzy kroki 
przewagi nad granicą spadku 
spokoju nie gwarantują.
Bardzo pokojowo natomiast 
podeszły do swojego meczu re-
prezentacje Środy Śląskiej oraz 
Sadkowa, które podzieliły się 
punktami po bezbramkowym 
remisie i zakończyły piłkarską 
jesień w górnej części klasyfikacji 
generalnej.

Marcin Zwierzyński/
Dolpilka.pl

Victoria Świebodzice, Piast 
Nowa Ruda oraz Nysa 
Kłodzko - te oto zespoły 
na półmetku rozgrywek 
okręgówki wałbrzyskiej 
mają największe szansę na 
awans. 

Najmocniejszy kadrowo skład 
posiada Victoria Świebodzie. 
W kadrze na jesienną rundę 
znaleźli się między innymi byli 
zawodnicy czwartoligowego 
MKS Szczawno Zdrój: Da-
mian Michno, Kacper Niem-
czyk , Michał Nadziej i Artur 
Słapek. Jeżeli dodamy do tego 
Marcina Kokoszkę i obrońcę 
występującego w poprzednim 
sezonie w Bielawiance Bielawa 
Dawida Rosickiego to można 
powiedzieć, że Świebodzice 
mają wszystko aby awansować. 
Za plecami Victorii czai się 
największy przegrany poprzed-
niego sezonu, czyli Piast Nowa 
Ruda.  Zawodnicy z Nowej 
Rudy  w poprzednim sezonie 
dopiero na samym finiszu zgu-
bili formę, czego konsekwen-
cją była przegrana rywalizacja 
o awans ze Zjednoczonymi 
Żarów. Najlepszym strzelcem 
zespołu jest Łukasz Kamiński,  
który 10 razy wygrał pojedyn-
ki z bramkarzami rywala. Piast 
ma bardzo wyrównany skład , 
w którym nie znajdziemy żad-
nych dużych nazwisk. Trzecia 
w tabeli po rundzie jesiennej 
jest Nysa Kłodzko. Ten klub od 
lat gra w okręgówce z większy-
mi lub mniejszymi sukcesami. 
W kadrze zespołu znajdziemy 
zawodników bardzo młodych 
takich jak bramkarz Daniel 
Niewęgłowski z rocznika 96, 
jak i piłkarzy bardzo doświad-
czonych jak Paweł Adamczyk 
rocznik 67. Najprawdopodob-
niej ta wybuchowa mieszanka 

rutyny z młodością zdecydo-
wała o tym, że Nysa jest tak 
wysoko w tabeli. Czerwoną la-
tarnią na półmetku rozgrywek 
jest Włókniarz Kudowa Zdrój. 
Podopiecznym Pawła Matec-
kiego udało się zdobyć zale-
dwie 4 punkty i jeżeli Włók-
niarz nie wzmocni składu to 
z hukiem spadnie do A-klasy. 
Ciężka sytuacja jest również w 
Piławie Górnej oraz Jaszkowie 
Dolnej. Obu klubom udało się 
zdobyć tylko po 11 „oczek”. Tuż 
nad strefą spadkową plasuje się 
Unia Bardo z 15 punktami, ale 
oni przez pewien czas mogą 
grać jeszcze bez większej presji.

Łukasz Nowakowski

1.  Victoria 
Świebodzice 15 37

2.  Piast Nowa 
Ruda 15 36

3.  Nysa Kłodzko 15 33

4.  LKS Bystrzyca 
Górna 15 30

5.  Unia Złoty Stok 15 27

6.  Trojan Lądek 
Zdrój 15 25

7.  Polonia-Stal II 
Świdnica 15 21

8.  Karolina Jawo-
rzyna Śląska 15 21

9.  Zryw Gola 
Świdnicka 15 19

10.  Zdrój 
Jedlina Zdrój 15 18

11.  Zamek Kamie-
niec Ząbkowicki 15 17

12.  Skalnik 
Czarny Bór 15 16

13.  Unia Bardo 15 15

14. Piławianka 
Piława Górna 15 11

15.  Iskra Jaszkowa 
Dolna 15 11

16.  Włókniarz 
Kudowa Zdrój 15 4

Bez niespodzianek  

Pogoń liderem

Jeszcze dwa miesiące temu 
Piast przegrywał mecz za 
meczem i wydawał się jed-
nym z głównych kandy-
datów do spadku, lecz od 
kliku tygodni wrocławia-
nie spisują się zdecydo-
wanie lepiej i pojawiła się 
przednimi nawet szansa 
na przezimowanie na bez-
piecznym terenie. Sadków 
natomiast o awansie do 
Klasy Okręgowej dowie-
dział się na tydzień przed 
startem rozgrywek, a i tak 
radzi sobie bardzo przy-
zwoicie, krążąc wokół wyż-
szych szczebli tabeli. Posta-
nowiliśmy więc sprawdzić, 
jak wygląda gra obu ekip 
na boisku...
... i wyglądało to całkiem przy-
jemnie. Pierwsza połowa należa-
ła zdecydowanie do Piasta, który 

chociaż nie zdominował zupeł-
nie wydarzeń na placu gry, to 
jednak był drużyną groźniejszą, 
konkretniejszą, a swoją przewagę 
potrafił przede wszystkim udo-
kumentować golem Sebastiana 
Lewka. Druga odsłona zawo-
dów uraczyła kibiców bardziej 
wyrównaną rywalizacją, tak jak 
Piast miał okazje do podwyż-
szenia prowadzenia, tak i Orzeł 
mógł, a nawet powinien dopro-
wadzić do wyrównania, lecz po 
strzałach Skrętkowicza, Czaj-
kowskiego (który niegdyś repre-
zentował barwy Piasta), czy Ba-
rzyckiego piłka za nic w świecie 
nie chciała zatrzepotać w siatce 
gospodarzy. Ostatecznie wrocła-
wianie wygrali 1:0, dzięki czemu 
zimę spędzą poza strefą spadko-
wą, natomiast gościom sobotnia 
porażka większej krzywdy (w 
kontekście tabeli) nie zrobiła.
Czy zwycięstwo gospodarzy jest 
sprawiedliwym rozstrzygnię-
ciem? Jeśli weźmiemy pod uwa-

gę liczbę strzałów (13 po stronie 
Piasta, 9 po stronie Orła), to 
tak, ale nie można odmówić ar-
gumentów gościom, którym w 
sobotnie popołudnie zabrakło 
jedynie skuteczności do odebra-
nia rywalom części łupu. Przede 
wszystkim należy zwrócić jed-
nak uwagę na ogólną postawę 
wrocławian – nie było śladu po 
drużynie przegrywającej jeszcze 
niedawno mecz za meczem. Był 
za to zespół przede wszystkim 
dobrze zorganizowany w defen-
sywie, grający przyjemną dla oka 
piłkę i jeżeli zima nie przyniesie 
negatywnych zmian w składzie, 
Piast wiosną może być niebez-
pieczny nawet dla kandydatów 
do mistrzostwa ligi.GOLE: S. Le-
wek 43’
PIAST ŻERNIKI (WROCŁAW): 
B. Ciesielski – P. Pisarski, R. Ma-
żecki, B. Szluga, T. Fetkovych, 
P. Tylka, J. Myka, S. Lewek, G. 
Iwanek, M. Szewczyk, M. Kossa-
kowski
W. Szot, P. Wysoczański, K. Szot, 
K. Węgiel, G. Nowicki
ORZEŁ SADKÓW: M. Skrętko-
wicz – P. Brzęczek, A. Ratajczak, 
R. Skrętkowicz, P. Geisler, J. Suł-
kowski, S. Skrętkowicz, T. Ro-
siński, K. Baś, D. Czajkowski, K. 
Domagała
J. Rejmer, M. Łuczak, S. Barzyc-
ki, P. Rybak, P. Rawski, G. Nowak
SĘDZIOWIE: K. Gładysz, R. 
Dziadyk, K. Nowak
ŻÓŁTE KARTKI: S. Lewek – J. 
Sułkowski

Marcin Zwierzyński/
Dolpilka.pl , (swol)

Żerniki punktują
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Nie miała za wiele wspólnego z 
polską gościnnością IV Liga w 
trakcie minionego weekendu i 
żadna z przyjezdnych ekip nie 
wygrała swojego meczu. Jedną z 
ofiar gospodarzy był w sobotnie 
popołudnie Stary Śleszów, któ-
rego piłkarze udali się do Legni-
cy i choć już w siódmej minucie 
objęli prowadzenie po golu Prze-
mysława Kiełcza, to ostatecznie 
Miedź II wygrała 5:1. 

Jedną z bramek dla lidera zdobył oczy-
wiście Adam Wasilewski, legitymujący 
się już liczbą dwudziestu trzech trafień 
na koncie, ale najwięcej oklasków zebrał 
Szymon Zgarda, który prawie z połowy 
boiska pokonał bramkarza gości.

Wpadka Polkowic
Bardziej zaskakujący był brak kompletu 
oczek reprezentantów Polkowic, którzy   
udali się w podróż do Strzegomia (tak 
naprawdę do Jaworzyny Śląskiej, gdzie 
AKS występował w roli gospodarza). 
Gole padały w tym spotkaniu dopiero 

po przerwie, jako pierwsi strzelili gracze 
AKSu, a dokładniej Tomasz Serweciński 
w 55. minucie, natomiast na kwadrans 
przed końcem zawodów wyrównał Da-
wid Wacławczyk. Więcej bramek kibice 
już nie oglądali i niespodzianka stała się 
faktem... chociaż Polkowicom sobotnia 
strata oczek większej krzywdy nie zro-
biła i trzeci w tabeli Bolesławiec wciąż 
wyprzedzają różnicą aż  dwunastu oczek.

Podział w Chojnowie 
Podziałem punktów zakończył się rów-
nież mecz Chojnowianki z Widawą, 
czyli dwóch zespołów zamieszkujących 
w ciemniejszej części tabeli. Chojnów 
wystąpił   w nieco osłabionym składzie i 
chociaż Bierutów objął prowadzenie po 
golu Marcina Walendzika, to trafienia 
Ziembowskiego oraz Baszczaka zmieniły 
stan rywalizacji na 2:1. Na koniec jesieni 
jednak postanowił o sobie przypomnieć 
Daniel Magiera i ten właśnie zawodnik 
ustalił wynik spotkania na 2:2. 

Ohaghwu ratuje
Ważne zawody odbyły się również w 
Bolesławcu, gdzie   stawiła się walczą-
ca o utrzymanie ekipa z Mirska. Dość 
nieoczekiwanie gole Morzeckiego oraz 
Wichowskiego już w dwunastej minu-
cie dawały gościom prowadzenie 0:2. 
Gospodarze jednak obudzili się po prze-
rwie, bramki Wojciechowskiego oraz 
Dudki doprowadziły do wyrównania, 
natomiast w 89. minucie wynik meczu 

na 3:2 dla BKSu ustalił Ohaghwu. Nie 
przesunęła się więc granica bezpieczne-
go terenu, a mają czego żałować gracze 
z Bierutowa, ponieważ gdyby wygrali z 
Chojnowianką, zimę spędziliby na bez-
piecznym terenie.

Kobierzyce punktują
Przed podobną szansą stanęli reprezen-
tanci Zgorzelca, którym wobec porażki 
Mirska w Bolesławcu zwycięstwo w Ko-
bierzycach pozwoliłoby na ucieczkę ze 
strefy spadkowej. Nic takiego jednak się 
nie stało, GKS wygrał 3:1 (jedną z bra-
mek dla gospodarzy strzelił Krzysztof 
Wołczek), zbliżając się tym sposobem do 
bezpiecznego terenu na odległość jedne-
go punktu.

Swoje mecze wygrały również reprezen-
tacje Wielkiej Lipy oraz Kowar – pierw-
sza z wymienionych ekip pokonała 3:0 
Bogatynię, natomiast Olimpia ograła 
Żarów 3:1... ale dla układu sił w tabeli re-
zultaty te nie mają większego znaczenia, 
ponieważ wszystkie cztery wymienio-
ne wyżej zespoły są tak samo daleko od 
spadku, jak i od awansu. 

Marcin Zwierzyński/
Dolpilka.pl

Fot. (miedz)
Na zdjęciu: Rezerwy legnickiej Miedzi 
nie pozostawiają żadnych wątpliwości, 
kto w tym sezonie dominuje na czwar-

tym froncie.

Niegościnni gospodarze

IV Liga – Grupa Dolnośląska

Olimpia Kowary 3-1 Zjednoczeni Żarów
BKS Bobrzanie Bolesławiec 3-2 Włókniarz 

Mirsk
Chojnowianka Chojnów 2-2 Widawa Bieru-

tów
AKS Strzegom 1-1 KS Polkowice

Sokół Wielka Lipa 3-0 Granica Bogatynia
Miedź II Legnica 5-1 LZS Stary Śleszów

GKS Kobierzyce 3-1 Nysa Zgorzelec

Klasa okręgowa

Grupa Legnica
Stal Chocianów 1-0 Zamet Przemków
Konfeks Legnica 0-1 Górnik Złotoryja

Iskra Kochlice 3-1 GKS Męcinka
Orla Wąsosz 2-1 Sparta Grębocice
Kuźnia Jawor 2-3 Czarni Rokitki

Chrobry II Głogów 5-2 Mieszko Ruszowice
Arkon Przemków 3-2 Iskra Księginice

KS Legnickie Pole 2-1 Kaczawa Bieniowice

Grupa Wałbrzych
Piast Nowa Ruda 8-1 Włókniarz Kudowa 

Zdrój
LKS Bystrzyca Górna 3-2 Trojan Lądek Zdrój
Piławianka Piława Górna 3-3 Zdrój Jedlina 

Zdrój
Nysa Kłodzko 2-0 Unia Bardo

Victoria Świebodzice 4-1 Unia Złoty Stok

Iskra Jaszowa Dolna 3-4 Karolina Jaworzyna 
Śląska

Zamek Kamieniec Ząbkowicki 2-2 Skalnik 
Czarny Bór

Polonia-Stal II Świdnica 0-2 Zryw Gola Świd-
nicka

Grupa Wrocław
Piast Żerniki 1-0 Orzeł Sadków

Polonia Środa Śląska 0-0 Czarni Kondrato-
wice

Falko Rzeplin 2-2 Burza Chwalibożyce
Wiwa Goszcz 2-1 Zjednoczeni Łowęcice
Wratislavia Wrocław 0-6 Pogoń Oleśnica

Strzelinianka Strzelin 2-1 Polonia Jaszowice
Sokół Marcinkowice 1-0 GKS Mirków/Dłu-

gołęka
KS Łozina 2-1 Orzeł Pawłowice

Bór Oborniki Śląskie 5-0 Dolpasz Skokowa

Klasa A

Grupa Legnica I
Dragon Jaczów 3-1 Płomień Radwanice
Łagoszowia Łagoszów 3-0 LZS Buczyna

Victoria Siciny 5-0 Zawisza Serby
Korona Czernina 3-4 Odra Chobienia

Zryw Kotla 5-1 Gwardia Białołęka
Sokół Jerzmanowa 4-0 Tęcza Kwielice

Grupa Legnica II

Prochowiczanka Prochowice 5-3 Dąb Stowa-
rzyszenie Siedliska

Albatros Jaśkowice 2-2 Zryw Kłębanowice
Relaks Szklary Dolne 2-7 Grom Gromadzyń-

-Wielowieś
Sparta Parszowice 6-4 Czarni Dziewień

Unia Miłoradzice 3-0 Kryształ Chocianowiec
Odra Ścinawa 5-0 Górnik Lubin

Grupa Legnica III
Błękitni Kościelec 2-1 Nysa Wiadrów

Orzeł Zagrodno 1-2 Wilki Różana
Przyszłość Prusice 7-0 Orlik Okmiany

Wilkowianka Wilków 3-0 Olimpia Olszanica
Rodło Granowice 2-1 Bazalt Piotrowice
Skora Jadwisin 4-1 LZS Nowy Kościół

Sokół Krzywa 4-0 Park Targoszyn

Grupa Wałbrzych I
Biały Orzeł Mieroszów 5-0 Zieloni Mrowiny 

Nysa Kłaczyna 0-6 Unia Jaroszów
Granit Roztoka 1-1 LKS Wiśniowa

Grom Witków 4-2 MKS Szczawno Zdrój
Sudety Dziećmorowice 5-2 Joker Jaczków

Czarni Wałbrzych 1-6 KS Walim
Włókniarz Głuszyca 1-0 Wenus Nowice

Grupa Wałbrzych II
Czarni Sieniawka 3-0 Zieloni Łagiewniki
Boxmet Piskorzów 0-3 Victoria Tuszyn

Sparta Ziębice 3-0 Henrykowianka Henry-
ków

Niemczanka Niemcza 3-1 Skałki Stolec
Pogoń Pieszyce 8-1 Tarnovia Tarnów

Rawa Boleścin 7-4 Płomień Makowice
Wieża Rudnica 1-3 Ślęża Ciepłowody
Koliber Uciechów 2-1 Delta Słupice

Grupa Wałbrzych III
Zamek Gorzanów 3-3 Odrodzenie Szalejów 

Dolny
Sudety Międzylesie 3-5 Tęcza Ścinawka Dol-

na
Kryształ Stronie Śląskie 3-4 MLKS Radków

Pogoń Duszniki Zdrój 0-2 Orlęta Krosnowice
Hutnik Szczytna 0-4 KS Polanica Zdrój

Polonia Ząbkowice Śląskie 4-5 Śnieżnik Do-
maszków

Łomniczanka Stara Łomnica 3-2 Inter Ożary
Czarni Braszowice 2-6 Polonia Bystrzyca 

Kłodzka

B Klasa

Grupa Wrocław VI
KP Ludów Śląski 1-3 Orzeł Biały Kościół

Kwarcyt Jegłowa 14-0 Pogoń Kowalów
KS Karszów 2-1 Starter Gęsiniec

Korona Pęcz 7-1 Ślęza Księginice Wielkie
Feniks Pławna 0-2 KS Pęcz

(mryg)



W pierwszej grupie je-
leniogórskiej A-klasy 
drużyna z Chełmska w 
ostatnich jesiennych ko-
lejkach zdołała zwięk-
szyć przewagę  nad na-
stępną drużyną do pięciu 
punktów.

Oczywiście przed runda wio-
senną (jedną kolejkę rozegrano 
już w listopadzie) awans jest 
sprawą otwartą. Wydaje się, 
że kluczem do sukcesu będzie 
tu równa forma i bezpośred-
nie mecze pierwszych czte-
rech drużyn. Tak było jesienią. 
Chełmsko nie przegrało ani 
jednego meczu i nie straciło 
nawet punktu z ekipami spoza 
pierwszej czwórki. Rywale nie 
grali już tak równo i dystans 
czwartej Lechii Piechowice jest 
już dziewięciopunktowy. Jed-
nak gdyby ciężko wywalczone, 
jednobramkowe wygrane lide-
ra z Marciszowem (outsider), 
Przedwojowem i Lubawką za-
kończyły się remisami to Piast 
Bolków przed przerwą zimową 

cieszyłby się z pierwszego miej-
sca w lidze. 
W zasadzie od siódmego miej-
sca w dół zapowiada się ciężka 
walka o utrzymanie. Wpraw-
dzie w rozegranej awansem 
pierwszej wiosennej kolejce 
Orzeł Wojcieszów zasygnali-
zował dobrą dyspozycję strze-
lecką (6:0 z Marciszowem), ale 
chyba bardziej  świadczy to o 
słabości rywali, którzy mają 
najtrudniejszą sytuację w ta-
beli. 

Nieudana była jesień w wyko-
naniu piłkarzy Pogoni Świerza-
wa. Prezes Jakub Jagiełło liczy, 
że wiosną Pogoń oddali się od 
strefy spadkowej, ale warun-
kiem jest zdobywanie punktów 
z wszystkimi sąsiadami w tabe-
li...

Marek Szpyra
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W walce o „okręgówkę” 
pozostały tak napraw-
dę trzy zespoły. Sudety 
Dziećmorowice , Biały 
Orzeł Mieroszów i Grom 
Witków. Który z tych 
zespołów za rok zagra 
szczebel wyżej?
W tym sezonie nie ma zdecy-
dowanego faworyta do awan-
su.  Jak co roku w czubie tabeli 
znajdują się Sudety Dziećmo-
rowice z nieśmiertelnym Pio-
trem Osieckim. To właśnie oni 
zdobyli koronę Mistrza Jesieni. 
Gwiazdą zespołu jest jak wspo-
mniany wcześniej Osiecki.  Ten 
doświadczony napastnik strze-
lił dwanaście bramek, co mia-
ło duży wpływ na wynik całej 
drużyny. Drugim ważnym za-
wodnikiem w wyjściowej „11” 
jest Marcin Otwinowski, któ-
ry bardzo dobrze radzi sobie 
w środku pola.  Przewaga nad 
drugim w tabeli Białym Orłem 
Mieroszów jest minimalna – 
wynosi zaledwie jeden punkt.  
Piłkarze z Mieroszowa mieli 
bardzo słaby początek sezonu 
i już w piątej kolejce tracili do 
lidera z Dziećmorowic sześć 
”oczek”.  Jednak Orzeł z ko-
lejki na kolejkę się rozpędzał 
i w  dwunastej kolejce po raz 
pierwszy wskoczył na miej-
sce lidera. I tak aż do ostatniej 
kolejki rundy jesiennej, kiedy 
to Orzeł poniósł niespodzie-
waną porażkę z Cukiernikiem 
Pszenno 5-2, a jednocześnie w 
bardzo ważnym meczu Sudety 
pokonały 1-0 odradzający się 
MKS Szczawno Zdrój. Ostat-
nie miejsce na podium zajmuje 
Grom Witków. Strata Gromu 
też nie jest zbyt duża, bo wyno-
si cztery punkty.  Zespół z Wit-
kowa ma bardzo doświadczony 
skład. W obronie króluje były 
gracz między innymi Górnika 

Wałbrzych, GKS Bełchatów 
czy Polonii Świdnica Jarosław 
Solarz a w ataku świetnie sobie 
radzi Łukasz Liszka,  który w 
tym sezonie strzelił aż  szesna-
ście bramek. Ciekawie jest rów-
nież w dolnych rejonach tabeli. 
W najgorszej sytuacji jest Nysa 
Kłaczyna. Z dorobkiem zaled-
wie czterech punktów zajmuje 
ona ostatnie miejsce.  Oprócz 
wspomnianej Nysy dolna część 
tabeli jest mocno spłaszczona i 
ciężko wytypować kolejne dru-
żyny do spadku. Komisja ds. 
Rozgrywek OZPN Wałbrzych 
podała informację o wycofa-
niu się z rozgrywek  drużyny 
Gwarka Wałbrzych. Dotych-
czasowe wyniki zespołu Gwar-
ka zostają zachowane, nato-
miast mecze od 16 kolejki będą 
weryfikowane jako walkowery 
dla przeciwnika.

Łukasz Nowakowski
Fot. (jaroszow)

Sudety na szczycie

1.  Sudety 
Dziećmorowice 15 37

2.  Biały Orzeł 
Mieroszów 15 36

3.  Grom Witków 15 33
4.  Granit Roztoka 15 29

5.  MKS Szczawno 
Zdrój 15 28

6.  Cukrownik 
Pszenno 15 28

7.  Unia Jaroszów 15 28
8.  Joker Jaczków 15 19

9.  Włókniarz Głu-
szyca 15 19

10.  Wenus Nowice 15 18
11.  KS Walim 15 15

12.  Czarni 
Wałbrzych 15 14

13.  Zieloni 
Mrowiny 15 14

14.  LKS Wiśniowa 15 11

15.  Gwarek 
Wałbrzych 15 10

16.  Nysa Kłaczyna 15 4

Wałbrzyska B klasa to zale-
dwie 8 drużyn.  Na półmet-
ku rozgrywek wydaje się że  
spadkowicz z A klasy, czyli 
Górnik Boguszów-Gorce 
ma największe szanse na 
awans. Największym rywa-
lem lidera jest Iskra Wit-
ków Śląski ze stratą jedne-
go punktu.

Górnik Gorce w poprzednim 
sezonie rozczarował i musiał 
pożegnać się z A klasą. Przed 
sezonem w klubie mówiono 
tylko o awansie. Wzmocnienia 
jakie udało się zrobić w prze-
rwie między sezonami były im-
ponujące. W szczególności jed-
no nazwisko jest bardzo znane 
kibicom. Mowa  o Kornelu Du-
siu, wychowanku Górnika  Bo-
guszów-Gorce, który miał być 
złotym chłopcem wałbrzyskiej 
piłki.  Po trwającej trzy  sezony 
przygodzie w Zagłębiu Lubin 
kariera Dusia stanęła po raz 
pierwszy na krawędzi. Rękę do 
niego wyciągnął grający wtedy 
w okręgówce zespół z Gorc. 
Szybko jego nieprzeciętny 

talent zauważył Górnik Wał-
brzych, który właśnie awan-
sował do 2 ligi. Duś świetnie 
się  tam odnalazł. Dobra gra 
piłkarza zaowocowała powro-
tem do reprezentacji młodzie-
żowej. Kolejne sezony nie były 
już takie udane i po trzyletniej 
przygodzie Górnik Wałbrzych 
nie przedłużył z nim kontrak-
tu.  Obecnie Duś ma jedne z  
najlepszych CV ze wszystkich 
zawodników, którzy grają w B 
klasie. W tej małej lidze były 
napastnik biało-niebieskich 
strzela bramkę za bramką.  W 
lidze Górnik zanotował sześć 
zwycięstw i  remis, co dało 
ostatecznie  19 punktów i po-
zycję lidera.
Zaledwie jeden punkt straty 
ma Iskra Witów Śląski. To je-
dyny klub, który może realnie 
powalczyć z obecnym liderem 
rozgrywek. W tym zespole  
znajduje się również obecny 
lider klasyfikacji strzelców. Jest 
nim wysoki napastnik Bartosz 
Ogrodnik. Mierzący ponad 190 
cm wzrostu zawodnik znalazł 
drogę do bramki rywali aż 13 
razy. Imponujący jest również 

wynik zdobytych bramek przez 
jego zespół (37), co daje śred-
nią ponad 5 strzelonych bra-
mek na mecz.  Czwarte miejsce 
zajmuje Zagłębie Wałbrzych, 
ale tutaj strata do lidera wy-
nosi 6 punktów i „Thoreziacy” 
marzenia o awansie muszą po 
raz kolejny odłożyć na kolejny 
sezon. Tabele z zerowym do-
robkiem punktowym zamyka  
Grodno Zagórze Śląskie

Łukasz Nowakowski

Gorce walczą o awans

1.  Górnik Bogu-
szów-Gorce 7 19

2.  Iskra 
Witków Śląski 7 18

3.  Płomyk 
Borówno 7 13

4.  Zagłębie 
Wałbrzych 7 11

5.  Victoria II 
Świebodzice 7 9

6.  Podgórze 
Wałbrzych 7 5

7.  Unia 
Bogaczowice 7 5

8.  Grodno 
Zagórze Śląskie 7 0

1. KS 1946 
Chełmsko Śl. 14 38 52-16

2. Piast Bolków 14 33 51-21

3. Julia Szklar-
ska Poręba 14 31 55-23

4. Lechia 
Piechowice 14 29 37-22

5. Orzeł 
Lubawka 14 24 34-29

6. Czarni 
Przedwojów 14 23 48-32

7. Orzeł 
Wojcieszów 14 17 34-26

8. Olimpia II 
Kowary 13 16 24-26

9. KS Łomnica 14 16 30-37

10. Rudawy 
Janowice W. 14 15 25-37

11.  Nysa 
Wolbromek 14 11 19-53

12.  Pogoń 
Świerzawa 14 10 24-41

13.  Chojnik 
Jelenia Góra 12 8 19-49

14.  Bóbr 
Marciszów 13 3 17-57

Chełmsko ucieka

Podsumowania pozostałych  dolnośląskich grup 
A i B klasy w kolejnych wydaniach „Dolnośląskiej Piłki”.



Zakończyła się juniorska rywaliza-
cja  na szczeblu okręgowym w jele-
niogórskiem.

W ostatniej kolejce lider z Jeżowa niespodzie-
wanie „męczył” się z outsiderem w Sulikowie. 
Ostatecznie Lotnik minimalnie wygrał i za-
chował fotel lidera. Zatem czołówka zgodnie 
wygrywała i na wiosnę zapowiada się pasjo-
nująca walka.

KS Orliki Węgliniec 0-2 Włókniarz Mirsk
Bazalt Sulików 3-4 Lotnik Jeżów Sudecki

Olimpia Kamienna Góra 0-3 Granica Bogatynia
Nysa Zgorzelec 3-5 Łużyce Lubań

Junior Młodszy
 W mocno okrojonej lidze juniorów młod-
szych  KKS i Piast zdecydowanie wygrały 
swoje mecze po 8:0. Jednak walka o mistrza 
ligi jest nadal sprawą otwartą.

KKS Jelenia Góra 8-0 Czarni Lwówek Śląski
GKS Iwiny 0-8 Piast Bolków
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W meczu piętnastej kolejki Okręgowej Ligi ju-
niorów Starszych Forza Wrocław podejmowała  
drużynę UKS Borów.
Gospodarze z Wrocławia przed tą kolejką zajmo-
wali trzynastą pozycję, a drużyna z Borowa była 
na miejscu jedenastym. Gospodarze wystąpili w 
żółtych strojach, a goście byli ubrani na bordowo.
Mecz rozpoczął się dosyć spokojnie, widać było, 
że żaden z zespołów nie chciał popełnić błędu, 
który mógłby mieć daleko idące konsekwencje. 
Piłkarze nie wymieniali wielu podań, a piłka czę-
ściej była w powietrzu niż na ziemi. Koło pięt-
nastej minuty obrońca ekipy z Wrocławia wybił 
piłkę zbyt krótko. Do futbolówki dopadł gracz 
drużyny gości i wpadł z nią w pole karne. Ude-
rzył jednak tuż obok bramki. Minutę później go-
spodarze postanowili odpowiedzieć w najlepszy z 
możliwych sposobów. Na połowie drużyny UKS 
został odgwizdany rzut wolny dla Forzy. Piłka za-
grana ze stałego fragmentu gry znalazła w polu 
karnym piłkarza gospodarzy, który przyjął ją i 
mierzonym strzałem pokonał bramkarza z Boro-
wa. Forza raz po raz wyprowadzała groźne kontr-
ataki, jednak nie potrafiła po raz drugi znaleźć 
drogi do bramki gości. UKS miał swoją szansę na 
wyrównanie jednak po błędzie obrońcy z Wro-
cławia, zawodnicy z Borowa zbyt szybko chcieli 
przetransportować piłkę w pole karne przeciwni-
ka i został odgwizdany spalony. Widać było, że 
gościom brakowało spokoju i rozegrania piłki, a 
zagrożenie powstawało w wyniku chaotycznych 
prób zawiązania akcji. Jednak w po upływie trzy-
dziestu minut gry UKS rozegrał w końcu skład-
ną akcję. Jeden z zawodników tej ekipy wpadł w 
pole karne gospodarzy, ale z powodu braku miej-
sca wycofał piłkę na szesnasty metr, gdzie czekał 

kolega z jego drużyny, który oddał groźny strzał. 
Jednak bramkarz Forzy okazał się w tej sytuacji 
lepszy. Do końca pierwszej połowy na boisku pa-
nował niepodzielnie chaos.
Po zmianie stron jako pierwsi strzał oddali go-
spodarze. Po upływie czterech minut drugiej 
połowy świetną okazję zmarnowała jedenastka z 
Borowa. Strzał jednego z piłkarzy wylądował na 
słupku. Widać było, że UKS chce szybko odrobić 
straty. Zawodnicy wyszli na boisko z bojowym 
nastawieniem. Mimo woli walki tablica wyników 
nadal wyświetlała wynik niekorzystny dla gości. 
Około siedemdziesiątej piątej minuty meczu sę-
dzia musiała przerwać zawody. Dwóch zawod-
ników rozpoczęło utarczkę słowną, a następnie 
przepychankę. Obie jedenastki zebrały się w 
jednym miejscu i wywiązała się mała awantura. 
Na szczęście po kilku minutach grę wznowiono, 
a najbardziej zaangażowani w dyskusję piłka-
rze obu stron zostali ukarani żółtymi kartkami. 
Po trzech minutach z rzutu wolnego z odległo-
ści około 25 metrów uderzał zawodnik Forzy. 
Bramkarz gości przeniósł piłkę nad poprzeczkę, 
dlatego został podyktowany rzut rożny. Ten stały 
fragment gry został wykonany na tyle dobrze, że 
po strzale głową Forza wyszła na dwubramkowe 
prowadzenie. Po tej bramce zespół z Borowa wy-
raźnie opadł z sił i nie potrafił się podnieść, a eki-
pa z Wrocławia kontrolowała grę. W doliczonym 
czasie gry zawodnik UKS otrzymał drugą żółtą, a 
w konsekwencji czerwoną kartkę i goście kończy-
li mecz w dziesiątkę. 
Dzięki temu zwycięstwu Forza Wrocław zbliży-
ła się na punkt do ekipy z Borowa, ale ci drudzy 
mają do rozegrania zaległy mecz z GKS Kobie-
rzyce.

Adam Cierpik

Odbicie Forzy

Miejsce Nazwa drużyny Punkty Bramki

1. Lotnik Jeżów Sudecki 19 15:11

2. Granica Bogatynia 17 25:10

3. Włókniarz Mirsk 16 24:8

4. Czarni Lwówek Śląski 15 24:12

5. Nysa Zgorzelec 13 21:12

6. Łużyce Lubań 12 17:24

7. Olimpia Kamienna 
Góra 7 11:20

Miejsce Nazwa drużyny Punkty Bramki

1. KKS Jelenia Góra 16 25:5

2. Piast Bolków 12 29:12

3. Czarni Lwówek 
Śląski 7 17:20

4. GKS Iwiny 0 2:36

Juniorzy na finiszu 8. KS Orliki Węgliniec 6 12:23

9. Bazalt Sulików 0 5:34

11.  KS Walim 15 15

12.  Czarni 
Wałbrzych 15 14

13.  Zieloni 
Mrowiny 15 14

14.  LKS Wiśniowa 15 11

15.  Gwarek 
Wałbrzych 15 10

16.  Nysa Kłaczyna 15 4

W legnickiej okręgówce juniorów, 
tak jak się można było spodziewać, 
legnicka Miedź wygrała wszystko 
co było do wygrania.

Miedź to rezerwy drużyny z LDJ, ale gdyby 
nie spadek pierwszej drużyny z Centralnej 
Ligi Juniorów, Miedź II grałaby w LDJ. Nie 
spodziewamy się zmian w układzie sił na 
wiosnę, ale walka o drugie miejsce pomiędzy 
Czarnymi i Sokołem zapowiada się pasjonu-
jąco.

Płomień Radwanice 3-1 Kuźnia Jawor
Chojnowianka Chojnów 1-8 Czarni Rokitki

Sokół Jerzmanowa 4-4 Kłos Moskorzyn
Stal Chocianów 3-0 Górnik Lubin

W okręgówce juniorów młodszych KS Polkowice 
prowadzi z przewagą czterech punktów i zapewne 
wiosną będzie zdeterminowany by wygrać ligę. W 
ostatniej kolejce niespodziewanie w meczu dwóch 
najsłabszych drużyn prochowiczanka zdeklasowała 
Chojnowiankę.

Prochowiczanka Prochowice 16-0 Chojnowianka 
Chojnów

Kuźnia Jawor 3-0 Odra Ścinawa
KS Polkowice 3-0 Orla Wąsosz
Iskra Kochlice 8-2 Pogoń Góra

Miej-
sce Nazwa drużyny Punk-

ty Bramki

1. Miedź Legnica 24 55:9

2. Czarni Rokitki 19 36:13

3. Sokół Jerzmanowa 17 27:14

4. Stal Chocianów 11 23:26

5. Płomień Radwa-
nice 10 23:32

6. Kuźnia Jawor 10 15:19

Miejsce Nazwa drużyny Punkty Bramki

1. KS Polkowice 18 91:6

2. Iskra Kochlice 14 26:14

3. Kuźnia Jawor 13 24:12

4. Orla Wąsosz 11 33:14

5. Pogoń Góra 10 26:29

6. Odra Ścinawa 9 24:28

7. Prochowiczanka 
Prochowice 5 28:35

8. Chojnowianka 
Chojnów 0 1:115

Miedź bez problemu 7. Kłos Moskorzyn 7 18:26

8. Chojnowianka 
Chojnów 4 14:34

9. Górnik Lubin 0 4:42

Unia Bogaczowice i Orzeł Ząbkowice spę-
dzą  zimę w fotelu lidera, wałbrzyskich lig 
juniorów. 
O ile drużyna z Ząbkowic dość pewnie prze-
wodzi stawce,  to Unia toczy zaciętą walkę 
z Sudetami i Zagłębiem Wałbrzych. Jednak 
Unia w bezpośrednim meczu z Sudetami była 
zdecydowanie lepsza.
Ząbkowice dzięki wygranej z wiceliderem aż  
5:0 odskoczyły już na pięć punktów. Czy kto 
Orłom z Ząbkowic zagrozi wiosną? Będzie 
trudno.

Wałbrzych A1
Orzeł Ząbkowice Śląskie 5-0 Zamek Kamieniec 

Ząbkowicki
Iskra Jaszkowa Dolna 5-0 Karolina Jaworzyna 

Śląska
Victoria Świebodzice 4-0 Orzeł Mąkolno
Nysa Kłodzko 6-2 Bielawianka Bielawa 

Polonia-Stal Świdnica 3-0 Piławianka Piława 
Górna

Piast Nowa Ruda 5-3 MKS Szczawno Zdrój
Zjednoczeni Żarów 4-0 Górnik Nowe Miasto 

Wałbrzych
Bystrzyca Górna 0-0 Odrodzenie Szalejów Górny

Wałbrzych A2
Górnik Boguszów-Gorce 1-5 Zagłębie Wałbrzych

Berit Głuszyca 0-3 Zdrój Jedlina Zdrój
Sudety Dziećmorowice 3-6 Unia Bogaczowice
Skalnik Czarny Bór 1-4 MKS Szczawno Zdrój

Miej-
sce Nazwa drużyny Punk-

ty Bramki

1. KS Orzeł Ząbkowi-
ce Śląskie 38 67:15

2. Zamek Kamieniec 
Ząbkowicki 32 61:33

3. Piast Nowa Ruda 31 69:24

4. Victoria Świebo-
dzice 29 52:26

5. Zjednoczeni Żarów 27 32:26

6. Bielawianka 
Bielawa 27 43:34

Miejsce Nazwa drużyny Punkty Bramki

1. Unia Bogaczowice 17 25:9

2. Sudety Dziećmo-
rowice 16 41:17

3. Zagłębie Wał-
brzych 16 36:7

4. Górnik Boguszów-
-Gorce 10 28:24

5. Zdrój Jedlina 
Zdrój 8 12:28

6. MKS Szczawno 
Zdrój 7 25:34

7. Skalnik Czarny 
Bór 5 11:30

8. Berit Głuszyca 0 6:35

Wałbrzych po jesieni 7. Nysa Kłodzko 23 38:30

8. Bystrzyca Górna 22 19:23

9. MKS Szczawno 
Zdrój 22 31:37

10. Karolina Jaworzy-
na Śląska 18 31:42

11. Odrodzenie Szale-
jów Górny 17 42:41

12. Górnik Nowe Mia-
sto Wałbrzych 14 28:50

13. Iskra Jaszowa 
Dolna 13 33:76

14. Orzeł Mąkolno 12 36:48

15. Polonia-Stal 
Świdnica 8 26:62

16. Piławianka Piława 
Górna 5 25:66

We wrocławskiej okręgówce Oleśnicka Po-
goń pewnie utrzymała pozycję lidera, ale 
walka o awans do Ligi Dolnośląskiej Junio-
rów zapowiada się wiosną pasjonująco.

Wprawdzie w meczach bezpośrednich ole-
śniczanie wygrali z ekipami z czołówki, ale 
przede wszystkim Polonia Środa Śląska nie 
powiedziała jeszcze ostatniego słowa. W 
ostatniej kolejce  za niespodziankę należy 
uznać wygraną Bielan z Kobierzycami w der-
bach gminy.

POGOŃ OLEŚNICA - BARYCZ MILICZ 4 - 2

PIAST ŻMIGRÓD - POGOŃ SYCÓW 5 - 7

WIWA GOSZCZ - POLONIA ŚRODA 
ŚLĄSKA 1 - 3

LOTNIK TWARDOGÓRA - STRZELI-
NIANKA STRZELIN 1 - 1

KS ŁOZINA - ŚLĘŻA SOBÓTKA 0 - 2

GKS KOBIERZYCE - TAX - POL PO-
LONIA BIELANY WR. 1 - 3

FORZA WROCŁAW - UKS LIDER 
BORÓW 2 - 0

CZARNI JELCZ LASKOWICE - ORZEŁ 
PAWŁOWICE W-W 1 - 6

Oleśnica na czele
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Coaching coraz bardziej 
przestaje być wyłącznie 
ekskluzywną usługą dla 
top biznesu. Odwaga, 
żeby porozmawiać o re-
alizacji swoich celów sta-
je się udziałem zwykłych 
zjadaczy chleba, którzy w 
rozmowie z coachem upa-
trują okazji dla przekro-
czenia swoich ograniczeń. 
Na rewersie tego zjawiska 
mamy za to ciekawy pro-
ces zacierania się granicy, 
tak pilnie kiedyś strzeżo-
nej, między coachingiem 
a psychoterapią.

Mam taką spiskową teorię, 
wszak to ostatnio całkiem 
modne, że powstanie co-
achingu było odpowiedzią 
na rosnącą kastowość zawo-
du psychoterapeuty, który w 

polskiej rzeczywistości był 
coraz silniej związywany z 
wykształceniem psycholo-
gicznym. 

Nic nowego
Równolegle zaś trwał pro-
ces łączenia psychoterapii z 
chorobą psychiczną, a więc 
stygmatyzacją tych, którzy 
psychoterapii się poddawali. 
A zatem, żeby choćby w wa-
runkach biznesowych móc 
sobie legalnie porozmawiać 
o problemach i kłopotach 
z konsultantem potrzebna 
była zupełnie nowa formuła. 
W ten sposób coaching oka-
zywał się wybawieniem dla 
tych, którzy dyplomu psycho-
loga nie osiągnęli w życiu jak 
i dla tych, którzy spotkania z 
psychologiem – psychotera-
peutą się obawiali. W pewien 
sposób nic nowego pod słoń-

cem. W oparciu o podobny 
mechanizm budowania cze-
goś w opozycji do mainstre-
amu rodziły się nurty psycho-
terapeutyczne w konfrontacji 
do tradycyjnej psychoanalizy.

Elita
W swoich początkach, o ile 
wciąż jeszcze nie mamy z 
nimi do czynienia, coaching 
był elitarny, zarówno pod 
względem dostępu do co-
achów jak i rozwoju w tym 
zawodzie. Dotyczył głównie 
elity zarządzania korporacyj-
nego, a jak wiadomo na tego 
typu zwierza polują nieliczni 
wybrańcy o nadzwyczajnych 
umiejętnościach. Ostatnie 
czasy przynoszą jednak zmia-
nę.

W futbolu?
Po pierwsze coaching wycho-

dzi poza getto zarządzania 
i zaczyna dotykać również 
takich dziedzin jak zdrowie, 
relacje, finanse. Gabinety me-
nadżerów zamienia na diete-
tyków, finansistów, wszelkiej 
maści specjalistów od róż-
nych dziedzin naszego życia 
i naszych decyzji. Nie wspo-
minając już o siłowniach, ale 
wszak psychologia sportu od 
dawna ma w tym obszarze 
bogaty dorobek.
Po drugie jednak staje się co-
raz częściej w tych miejscach 
jedną z wielu proponowa-
nych usług, czy też dodatko-
wą kompetencją lub pewnym 
stylem pracy obok tego, czym 
choćby dietetycy do tej pory 
się zajmowali.

Trendy
Jest to zgodne z tendencjami, 
które trwają w świecie zacho-
du, gdzie jednak rozmowie o 
trudnościach nie towarzyszy 
kulturowa niechęć do przy-

znawania się do słabości. 
Ciekawe natomiast zjawisko 
rodzi się na pograniczu psy-
choterapii i coachingu, naj-
wyraźniej dostrzegalne tam, 
gdzie psychoterapeuci doda-
ją do swoich usług również 
coaching czy też superwizję 
coachów lub tam, gdzie co-
achowie oferują life coaching, 
a więc pracę nad swoim 
ogólnożyciowym rozwojem.    
Różnice zacierają się również 
w wypowiedziach coachów, 
którzy powoli zaczynają rozu-
mieć, że to co robią jest jed-
nak formą pomocy psycholo-
gicznej, zresztą od dawna w 
literaturze przedmiotu zdefi-
niowanej jako poradnictwo. 
Nic nowego pod słońcem, 
chciałoby się powiedzieć za 
Koheletem. Ale coaching 
wchodzący pod strzechy, to 
jednak w Polsce póki co nowe 
zjawisko. Bardzo obiecujące.

Paweł Dębek

Coaching pod strzechy

Prezentujemy pierwszą 
część naszych punktów 
kolportażu. Listę wszyst-
kich (uzupełnianą na 
bieżąco) punktów znaj-
dziecie Państwo na stro-
nie www.dolzpn.pl. W 
związku z dużym zainte-
resowaniem Czytelników 
„Dolnośląską Piłką” in-
formujemy, że pliki pdf z 
kolejnymi wydaniami są  
do  pobrania na stronie 
DZPN.

Bolków - Darmax - ul. Sien-
kiewicza 62, Roztoka - Dar-
max - ul. 3-go Maja 59, sklep 
Reczyński – Jugowa,  Dobro-
mierz Konsum - ul. Kścińskiej 
18/1,  Szczawno Zdrój - Kru-
pa - ul. Bukowa 1,  Legnica: 
Urząd Miasta, Urząd Skarbo-
wy, OZPN, sklep Saller przy 
Stadionie w Parku Miejskim, 
„Biedronka” ul. Asnyka, 
Wałbrzych: U Filipa - ul. Du-
nikowskiego 20, ALEX  - Du-
nikowskiego  20 lok 3,  Sal-

mon - ul. Daszyńskiego 22,  
Slaw Max - ul. Andersa 129,  
Ciara - ul. Dąbrowskiego 1/A, 
Graczyk - ul. 1-go Maja 7, 
Lotniku - ul. Lotników 2,U 
Filipa - ul. 11-go Listopada 
Nr 107,
Mamińska - ul. Mickiewicza 
44. Seba - Osiedle Górnicze 4.
Głuszyca: Wiżbicki - ul. Łu-
kasiewicza 6, Wdowiak - ul. 
Ogrodowa 5, Głuszyca,
Walim: Tyka - ul. Wyszyń-
skiego 9a, Delikatesy, Na rogu 
- ul. Kościuszki 1, 
Pieszyce: ELJOT -  Rościszów 
60, ELDE -   Kościuszki 3,
Bielawa: Ciszewska - ul. Wol-
ności 132, Mikołajczak - ul. 
Osiedlowa 1.
Janowice Wlk.: Walters - ul. 
Świerczewskiego 8, Pacccha - 
ul. 1-go Maja 24, Mirek - ul. 
1-go Maja, Pluto - ul. Trzciń-
ska 71, 
Sokołowiec 65 – Ozga,
Wrocław – DZPN, sklep Ślą-
ska ul. Oporowska
Lutynia – sklep spożywczy
Wojcieszyn: Eko - Abram - 

Wojcieszyn 23, Barra Jurkie-
wicz -
Osiecznica: Halka 
Tomaszów Bolesławiecki: 
Andrzejak, Picińsk.
Różyniec 41a Widcil 
Molno - sklep
Świętoszów: Kowalski - 
Szkolna 10a 
Bolesławiec - Leszno Górne 
Bolesława 16,
Stara Kamienica: Gosia - Ko-
paniec 60,  Admu Stara Ka-
mienica 45a,
Szklarska Poręba: - Jedności 
Narodowej 6,
Orłowice 66  
Sulików: Denil  Plac Wolno-
ści 7,
Zgorzelec: Orzeszkowej 42,  
Kampizu 1  Łużycka 47a, De-
vil 2 - Łużycka 30, Devil 3 Ko-
ściuszki 50a,
Żarska Wieś 57 Kusiail 
Żarki Średnie 67/4 Ekoplast 
Pieńsk: Dorka ul. Świerczew-
skiego 104
Osiecznica  GS Lubańska 45a
Lubin: sklep Zagłębia w Gale-
rii Cuprum, Zagłębie Lubin, 
Górnik Lubin
Polkowice: KS Polkowice

(red)

Tu jesteśmy
W Bierutowie odbył się 
VI Ogólnopolski Turniej 
Halowej Piłki Dziewcząt.

W kategorii młodziczek grały: 
AZS Wrocław, Zorza Pęgów, 
UKS Bierutów, Żeńska Akade-
mia Piłkarska Sukces Gmina 
Oleśnica i UKS Bielawianka Bie-
lawa.

Natomiast w rywalizacji junio-
rek wystąpiły ekipy Kolektywu 
Radwanice, UKS-u Bielawianki 
Bielawy, UKS-u Bierutów, AZS-

-u Wrocław, ŻAP Sukces.
Najlepsze były młodziczki z Bie-
lawy, druga była Zorza Pęgów 
trzeci AZS Wrocław. . Najlepszą 
snajperką była Zuzanna Szcze-
pańska z UKS-u Bielawianka 
Bielawa.

Również wśród juniorek najlep-
sza byłą Bielawianka. Drugi był 
AZS z Wrocławia, a trzeci Kolek-
tyw Radwanice.  W tej kategorii 
najwięcej goli zdobyła Karolina 
Tylak  z Bielawy.

(sz)

Dziewczęta na hali

Przedstawiamy podział na grupy 
w XXVIII edycji młodzieżowego 
Międzynarodowego Halowego 
Turnieju Mikołajowego w Piłce 
Nożnej (6-7 grudnia w Legnicy):

Grupa I: 1. FK Blansko, 2. Ur Pal 
Sokół Krzywa, 3. MKS Miedź 
Legnica S.A., 4. Korona Czerni-
na

Grupa II: 1. Junak Drohobycz, 2. 
Javoria Jawor, 3. Konfeks Legni-
ca, 4. Górnik Złotoryja

Grupa III: 1. Goerlitz, 2. Amico 
Lubin, 3. Pogoń Góra, 4. Odra 
Ścinawa

Grupa IV:1. Zryw Kotla, 2. Sokół 
Jerzmanowa, 3. Chrobry Gło-
gów, 4. Chojnowianka Chojnów

Grupa V: 1. Kaczawa Bieniowice, 
2. Górnik Lubin, 3. Relaks Szkla-
ry Górne, 4. Grom Gromadzyn 
Wielowieś

Grupa VI: Prochowiczanka, 2. 
Zagłębie Lubin, 3. Orla Wąsosz, 
4. Iskra Kochlice

(ozpnlegnica)

Kto z kim
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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 rozwiązań
2. Spotkanie/szkolenie/doradztwo – nasi eksperci 

przyjadą do Twojej organizacji
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 
pozarządowe pracujące z młodzieżą, zarejestrowane na terenie powiatów: 
lwóweckiego, 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 formie 

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

2. Prezentacja/szkolenie (w zależności od zdiagnozowanych potrzeb przygo-
tujemy 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 do-

branych 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 Dol-

nego 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 kształto-

waniu wysokiej jakości regionalnej polityki młodzieżowej.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym 
„Dolnośląska piłka” - czasopismo Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej 

- Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywa-
telskich 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

Organizacje pozarządo-
we, w tym również kluby 
sportowe, mogą starać 
się o dotacje z wielu źró-
deł.

Dobrym źródłem pozyskania 
dotacji przez kluby sportowej 
jest tak zwany Program współ-
pracy gminy z organizacjami 
pozarządowymi. 

Partnerstwo
Program jest podstawowym 
dokumentem, który opisuje 
zasady współpracy pomiędzy 
władzami samorządowymi a 
działającymi na danym tere-
nie organizacjami pozarządo-
wymi. Uchwalenie rocznego 
programu współpracy jest obo-
wiązkiem samorządu. Mówi 
o tym art. 5 a ust. 1 ustawy o 
działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie (Dz. U. 
z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z 
późn. zm.). program uchwala-
ny jest każdego roku. 
Celem Programu współpracy 
jest kształtowanie demokra-
tycznego ładu społecznego w 
środowisku lokalnym, poprzez 
budowanie partnerstwa mię-
dzy administracją publiczną i 
organizacjami pozarządowy-
mi. Służyć temu może wspiera-
nie organizacji pozarządowych 
w realizacji ważnych celów 
społecznych. Jest on realizo-
wany m.in. poprzez zlecanie 
realizacji zadań publicznych 
przez organizacje pozarządo-
we poprzez powierzanie wy-
konywania zadań publicznych, 
wraz z udzielaniem dotacji 
na finansowanie ich realizacji 
lub wspieranie wykonywa-
nia zadań publicznych wraz z 
udzieleniem dotacji na ich do-
finansowanie. Zlecenie zadań 
najczęściej odbywa się poprzez 
otwarte konkursy ofert. Ponad-

to gmina może zlecić zdania z 
pominięciem otwartych kon-
kursów ofert oraz na wniosek 
podmiotów programu.  

Konkretnie
Z reguły Program jest wytyczną 
przy opracowywaniu budżetu i 
zawiera konkretne kwoty, które 
dany samorząd chce w następ-
nym roku przeznaczyć na reali-
zację zadań publicznych przez 
organizacje pozarządowe. 
Program, oprócz zlecania za-
dań, dotyczy także różnorod-
nych form współpracy z orga-
nizacjami pozarządowymi.

Jaki zakres?
Gmina może zlecić organizacji 
pozarządowej zadania z nastę-
pującego zakresu:  
1. pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych ro-
dzin i osób;
2. działalność charytatywna;
3. podtrzymywanie tradycji 
narodowej, pielęgnowanie pol-
skości oraz rozwój świadomo-
ści narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej; 
4. działalność na rzecz mniej-
szości narodowych;
5. ochrona i promocja zdrowia;
6. działania na rzecz osób nie-
pełnosprawnych;
7. promocja zatrudnienia i ak-
tywizacja zawodowa osób po-
zostających bez pracy i zagro-
żonych zwolnieniem z pracy;
8. upowszechnianie i ochrona 

praw kobiet oraz działalność 
na rzecz równych praw kobiet 
i mężczyzn;
9. działalność wspomagająca 
rozwój gospodarczy, w tym 
rozwój przedsiębiorczości;
10. działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych;
11. nauka, edukacja, oświata i 
wychowanie;
12. krajoznawstwo oraz wypo-
czynek dzieci i młodzieży;
13. kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i tradycji;
14. upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu;
15. ekologia i ochrona zwie-
rząt oraz ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego;
16. porządek i bezpieczeństwo 
publiczne oraz przeciwdziała-
nie patologiom  społecznym;
17. upowszechniane wiedzy i 
umiejętności na rzecz obron-
ności państwa;
18. upowszechnianie i ochrona 
wolności i praw człowieka oraz 
swobód obywatelskich, a także 
działania wspomagające roz-
wój demokracji;
19. ratownictwo i ochrona lud-
ności;
20. pomoc ofiarom katastrof, 
klęsk żywiołowych, konfliktów 
zbrojnych i wojen w kraju i za 
granicą;
21. upowszechnianie i ochrona 
praw konsumentów;
22. działania na rzecz integra-
cji europejskiej oraz rozwijanie 
kontaktów i współpracy mię-
dzy społeczeństwami;
23. promocja i organizacja wo-
lontariatu;
24. działalność wspomagają-
ca technicznie, szkoleniowo, 
informacyjnie lub finansowo 
organizacje pozarządowe oraz 
podmioty, o których mowa w 
art. 3 ust. 3, w zakresie określo-
nym w pkt 1-23.
Szczegółowe informacje na 
temat Programu współpra-
cy można uzyskać w każdym 
Urzędzie Gminy. 

Ewa Baran
Fot. Tomasz Niziołek

Jest kasa dla futbolu
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Śląski Związek Piłki 
Nożnej w Katowicach 
informuje, że organizu-
je Ogólnopolski  Kurs 
Spikerów Piłkarskich dla 
klubów Ekstraklasy,I,II-
,III ligi i klas niższych.

Zajęcia podczas trwania kursu 
prowadzone będą m.in. przez 
doświadczonych komentato-
rów radiowych i telewizyjnych 
oraz przedstawicieli PZPN i 
Śl.ZPN zajmujących się pro-
blematyką bezpieczeństwa na 
stadionach. Zajęcia teoretyczne 
odbywać się będą na Stadionie 
Ludowym w Sosnowcu (Sta-
dion Zagłębia Sosnowiec) ul. 
Kresowa 1, a zajęcia praktyczne 
w studiu Polskiego Radia w Ka-
towicach. Kurs zostanie zakoń-
czony egzaminem wewnętrz-
nym i wydaniem świadectwa 
PZPN upoważniającym do 
wykonywania funkcji  spikera 
na wszystkich zawodach piłki 
nożnej. 

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

Informujemy, że istnieje moż-
liwość zakwaterowania i wy-
żywienia  w Hotelu  „Dom 
Sportowca” (Stadion Ludowy) 
w Sosnowcu ul. Kresowa 1, tel. 
504 260 154 . Uczestnicy kur-

su proszeni są przy zgłoszeniu 
rezerwacji o podawanie hasła 
„Kurs Spikerów”.

Wszystkie zainteresowane klu-
by, instytucje sportowe i osoby 
prywatne proszone są o prze-
słanie 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 zgło-
szeniu należy podać: imię i na-
zwisko, datę i miejsce urodze-
nia, imię ojca, wykształcenie, 
adres zamieszkania, numer te-
lefonu kontaktowego oraz ad-
res e-mail. W przypadku chęci 
otrzymania faktury VAT należy 
podać dane oraz numer NIP 
instytucji, dla której ta faktura 
ma być wystawiona. Do zgło-
szenia 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)

Nowy kurs dla OZPN-ów 
i mniejszych klubów (A, 
B – klasa lub wyłącznie 
młodzieżowych) 
Kryteria przyjęcia na kurs 
UEFA C dla trenerów klu-
bów kl. B i A w całości fi-
nansowany przez klub 
piłkarski oraz Dolnośląski 
Związek Piłki Nożnej: 
   Wydział Szkolenia uprzejmie 
informuje, że od stycznia/lute-
go 2015 r. planuje zorganizo-
wać kurs UEFA Grassroots C 
dla trenerów klubów kl. B i A, 
który zostanie w całości opła-
cony przez aktualny klub kur-
santa oraz Dolnośląski Związek 
Piłki Nożnej. 
Głównym warunkiem przy-
jęcia na kurs jest zobowiąza-
nie się kandydata do 3-letniej 
pracy w aktualnym klubie. 
Druk zobowiązania stanowi 
załącznik nr 1 
      
1. Kandydatem na kurs może 
być osoba, która spełnia na-
stępujące kryteria: 
- ma ukończone 18 lat, 
- posiada minimum wykształ-
cenie średnie, 
- legitymuje się stażem zawod-
niczym w rozgrywkach OZPN 
/ ZPN dowolnego szczebla, po-
twierdzonym przez macierzy-
sty Związek Piłki Nożnej, lub 
stażem pracy pedagogicznej z 
dziećmi potwierdzonym przez 
pracodawcę, 
- przedstawi zaświadczenie 

wystawione przez lekarza o sta-
nie zdrowia pozwalającym na 
wykonywanie zawodu trenera 
piłki nożnej i uczestnictwo w 
kursie, 
- złoży oświadczenie o nieka-
ralności sądowej i pełnej zdol-
ności do czynności prawnych. 
- złoży wniosek o przyjęcie na 
kurs wraz z 2 zdjęciami o wy-
miarach 3,50 cm × 4,50 cm, 
- złoży druk zobowiązania do 
3-letniej pracy w aktualnym 
klubie,
* w/w dokumenty należy zło-
żyć w formie fizycznej (osobi-
ście lub wysłać pocztą) do pani 
Karoliny Skalskiej w siedzibie 
Dolnośląskiego Związku Piłki 
nożnej we Wrocławiu przy ul. 
Oporowskiej 62 
Nowy kurs dla OZPN-ów i 
mniejszych klubów (A, B – 
klasa lub wyłącznie młodzie-
żowych) 

2. Kryteria ukończenia kursu 
Aby pomyślnie ukończyć kurs 
kandydat winien: 
- wykazać się 100% obecnością 
(dopuszcza się 10% nieobec-
ność z powodu uzasadnionych 
poważnych przyczyn pod wa-
runkiem odrobienia zaległości 
w wyznaczonym terminie), 
- prowadzić dziennik kursu, 
- napisać i złożyć konspekty 
lekcji treningowych z odbytych 
praktyk w wyznaczonym klu-
bie piłkarskim, 
- zdać pisemny test (uzyskać 
minimum 50 % możliwych do 

uzyskania punktów), 
- zdać przed Komisją Egzami-
nacyjną wojewódzkiego ZPN 
praktyczny egzamin przepro-
wadzenia lekcji treningowej z 
dziećmi zgodnie z przygotowa-
nym konspektem, 
- zdać przed Komisją Egzami-
nacyjną wojewódzkiego ZPN 
ustny egzamin końcowy. 
Kandydaci na w/w kurs przyj-
mowani są decyzją Wydzia-
łu Szkolenia Dolnośląskiego 
ZPN. 
Osoby, które w trakcie kur-
su przekroczą nieobecności 
na zajęciach (w wymiarze 
10 %)  zostaną skreślone z 
listy uczestników kursu. W 
przypadku skreślenia z listy 
uczestników w kursie wpłaco-
na kwota nie będzie podlegać 
zwrotowi. 
Dopuszcza się drugi termin eg-
zaminu końcowego wyłącznie 
teoretycznego po uiszczeniu 
opłaty w wys. 100 zł. 
 Kurs UEFA Grassroots C – 
możliwość rozpoczęcia kursu: 
styczeń/luty 2015 
Liczba uczestników: do 32 osób 
Liczba godzin dydaktycznych 
podczas kursu: 102 godziny. 
Miejsce kursu: Siechnice 
(Wrocław) lub w wybranym 
miejscu OZPN Wałbrzych / 
Jelenia Góra / Legnica, gdzie 
będzie zorganizowana grupa. 
Kurs UEFA Grassroots C – 
koszt: 1250 zł – płatność do 
dnia 30.10.2014 r. (600 zł 
opłaca Dolnośląski Związek 
Piłki Nożnej / 650 zł opłaca 
aktualny klub kursanta).

(dolzpn)

GrassrootsZostań spikerem!

Komisja do spraw rozgrywek Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej 
podjęła decyzję, że mecze drugiej rundy Pucharu Polski okręgu wro-
cławskiego odbędą się wiosną. Szczegółowe daty zostaną ustalone w 
terminie późniejszym.

(dzpn)

Na wiosnę

Dolnośląski Związek 
Piłki Nożnej zachę-
ca do zapoznania się z 
propozycją turniejów 
międzynarodowych fir-
mowanych przez Euro-
-Sportring. 

Oprócz, organizowanego 
wspólnie przez nasz Zwią-
zek i klub MKS Parasol, lip-
cowego Wrocław Trophy, w 
katalogu Euro-Sportring’u 
na 2015 rok znalazło się po-
nad osiemdziesiat turniejów 
organizowanych w  dwuna-
stu różnych krajach.

Do turniejów mogą się 
zgłaszać drużyny klubowe 
we wszystkich kategoriach 
wiekowych poczynając od 
orlików (rocznik 2006). W 
ofercie znajdują się również 
turnieje dla dziewcząt, orga-
nizowane między innymi w 
Niemczech, Danii czy Hisz-
panii, a także turnieje dla se-
niorów np. w Amsterdamie 
czy w Pradze.  

Organizator zapewnia 
oprócz udziału w samych 
rozgrywkach, również za-
kwaterowanie i wyżywienie 

na miejscu rozgrywania 
zawodów. Można wybrać 
jedną z różnych opcji za-
kwaterowania, od noclegów 
w salach szkolnych na kari-
matach, przez akademiki i 
hostele, po hotele w różnych 
standardach. Informacje o 
wszystkich turniejach moż-
na znaleźć na stronie www.
euro-sportring.pl. Tam też 
można zamówić darmowy 
katalog turniejów z wysyłką 
do domu.

(dzpn)

Znajdź turniej dla siebie




