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Jaka liga, taki mistrz...
...”powiedzonko” to powtarzane jest w Polsce od wielu lat, zazwyczaj 

w sierpniu (a często też już w lipcu), gdy kolejni złoci medaliści naszego 
kraju udowadniają, że Liga Mistrzów to zdecydowanie za wysokie dla nas 
progi. Czy faktycznie poziom sportowy mistrza danej ligi jest odwzoro-
waniem jej ogólnego poziomu?    – jak zwykle szczegółowa analiza dol-
nośląskiej piłki w wykonaniu Marcina Zwierzyńskiego – czytaj str. 7 – 9.

Apetyt rośnie w miarę jedzenia 
Wałbrzych ostatni raz ekstraklasę w piłce nożnej widział w 1989 roku za sprawą miejscowego Górnika. Teraz 

ogromną szansę na awans do ekstraklasy mają piłkarki ASZ PWSZ Wałbrzych. Dlatego Łukasz Nowakowski z 
„Dolnośląskiej Piłki” wybrał się do Prezesa ASZ PWSZ Wałbrzych Tadeusza Pogorzelskiego.  – czytaj str. 4.

Mocniejsi na wiosnę
 Piast Wrocław-Żerniki to drużyna, która już od kilku sezonów 

z powodzeniem walczy we wrocławskiej klasie okręgowej. Dla tej 
drużyny ważna jest stabilizacja i spokojne realizowanie wyznaczanych 
celów. Z trenerem Jackiem Kucharskim rozmawiał Adam Cierpik – 
czytaj str. 11.

Raport z pierwszoligowego frontu
Od zakończenia przedłużonej rundy jesiennej na boiskach I ligi minęły  trzy miesiące, a już mamy za sobą 

pierwsze marcowe kolejki. W związku z tym mogę się pokusić o podsumowanie ciężko przepracowanego 
okresu zimowego w Chrobrym Głogów, Miedzi Legnica i Zagłębiu Lubin. Żaden z trzech klubów nie próż-
nował i zrobił sporo, żeby w rundę wiosenną wejść w wysokiej formie – naszym pierwszoligowcom przyjrzał 
się Michał Rygiel – czytaj str. 5.

Antończyk: 
Sportowo spełniona

Daria Antończyk, bramkarka reprezentacji Polski, w wywiadzie z 
Łukaszem Nowakowskim opowiada o tym na czym skupiają się kluby 
holenderskie w przygotowaniach pomiędzy sezonami, co ma zamiar robić 
w przyszłości oraz czy kobieca piłka nożna może być jednym źródłem do-
chodu – o  byłej zawodniczce słynnego Ajaksu Amsterdam czytaj  na str. 16.

Historia pierwszego meczu
Może plakaty z podobiznami Markowskiego, Sepetowskiego lub kadrowiczów Dolnośląskiego ZPN jeszcze 

nie zdobią ścian pokojów młodych adeptów futbolu, ale nie można nie zauważyć klubów piłkarskich funkcjo-
nujących w znacznej ilości miejscowości, rywalizujących na co dzień o ligowe punkty. Może nie są one pro-
fesjonalnie zorganizowane, może nie grają na pięknych stadionach będących istnymi cudami architektury, ale 
ich istnienie wybija rytm życia sporej masie ludzi. Tak jest w roku 2015. A jak do tego doszło? -  z materiałów 
archiwalnych skorzystał Marcin Zwierzyński – czytaj str. 6.

Piłkarska wiosna

Czasopismo Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej nr 12/2015
Finansowane przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministra Pracy i Polityki Społecznej

GAZETA
BEZPŁATNA

Zmiany w Dzierżoniowie
 

Dzierżoniowską Lechią od  kilku dni kieruje nowy prezes. 
Z Łukaszem Bieniasem rozmawia marek Szpyra - str 6.

Ewolucja czy rewolucja?
 

Zagłębie Lubin coraz rzadziej ogląda się za 
siebie, a częściej patrzy na nadchodzące kilka 
miesięcy, tak kluczowych dla kierunku, w któ-
rym zmierza klub. Miedziowi, po wygranej 1:0 
z Olimpią Grudziądz, na osiem kolejek przed 
końcem rozgrywek I ligi znajdują się na pozy-
cji gwarantującej awans do Ekstraklasy i tylko 
niespodziewany kataklizm spowodowałby, że 
po 34 kolejkach nie będą w czołowej trójce -  
analizuje Michał Rygiel - str. 5.

Szerzej o korupcji
 

Dziś o przepisach rozdziałów IV (Zwalczanie 
dopingu) i V (Korupcja w piłce nożnej) Regula-
minu Dyscyplinarnego PZPN. Są to zagadnie-
nia, które powinny być potraktowane o wiele 
szerzej, ale my skoncentrujemy się jedynie na 
pryncypiach, a nie na detalach.  - Maciej Żyłka 
na str. 15.

 
Polonia Środa Śląska jest drużyną, która posiada rozbudo-
wany system pracy z młodzieżą. W drużynach młodzieżo-
wych swój piłkarski talent rozwijają dzieci w każdej z grup 
wiekowych. Obecny sezon nie należy do tych „wymarzo-
nych” dla klubu, dlatego już teraz głównym celem jest bu-
dowanie składu na przyszłość - Adam Cierpik - str. 8

Bielawa na kolanach
 

Polonia Świdnica wybrała się do Bie-
lawy na mecz z miejscową Bielawian-
ką jako zdecydowany faworyt. Nikt 
się jednak nie spodziewał, że to bę-
dzie taki spacerek dla chłopców Mar-
cina Morawskiego. Hat-trick zaliczył 
obrońca (!) Michał Sudoł  - na meczu 
był Łukasz Nowakowski - str. 7.

Nie samą piłką klub żyje
 

Klub piłkarski to nie tylko miejsce do trenowania gry w 
piłkę. To ważna organizacja pozarządowa, pełniąca w 
lokalnym środowisku wiele istotnych funkcji. A przy-
najmniej taką być może. Albo wręcz powinna. Ważne i 
istotne dzisiaj zadanie w wielu gminach, szczególnie tam, 
gdzie zniknęły struktury harcerskie i nic specjalnego dla 
młodych ludzi się nie dzieje - Paweł Dębek - str. 14.

Pucharowo
Zbliżamy się powoli do decydują-
cej fazy rozgrywek Pucharu Polski 
na Dolnym Śląsku, a na dobrą spra-
wę to już w niej jesteśmy. W dwóch 
strefach znamy już pary finałowe, w 
jednej półfinałowe, a w jednej pozo-
stały jeszcze do rozegrania trzy me-
cze ćwierćfinałowe -  pisze  Marcin 
Zwierzyński - str. 9.

Skupić się na przyszłości

 Wszystkie ligi na boiskach!
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Więcej na stronie internetowej 
www.dolzpn.pl 

oraz  na naszym profilu FB: 
Dolnośląska Piłka DZPN

„Dolnośląska piłka” - czasopismo Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej - „Projekt współfinansowany ze środków 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej”.
Koordynator: Paweł Dębek. Redaktor prowadzący: Marek Szpyra. Redaguje zespół: Marcin Zwierzyński, Maciej 
Swół, Bartłomiej Michalak, Łukasz Nowakowski, Tomasz Niziołek (foto), 
Stanisław Chodorowski, Damian Szpyra, Adam Cierpik, Michał Rygiel.
Kontakt: tel. 531 642 792, e-mail: mediama@op.pl facebook: Dolnośląska Piłka DZPN
Adres: BIURO DOLZPN, ul. Oporowska 62, 53-434 Wrocław.

Szanowni Czytelnicy

Imponująca liczba. Cieszy, że za-
interesowanie naszą dyscypliną 
jest wśród dziewcząt i pań coraz 
większe. Efekt  będzie oczywisty. 
Większa rywalizacja to z każdym 
sezonem coraz wyższy poziom 
naszych krajowych rozgrywek. 
To przełoży się na sukcesy w 
rywalizacji międzynarodowej i – 
miejmy nadzieję – wzrost zainte-
resowania ze strony kibiców oraz 
sponsorów. 

Na Dolnym Śląsku siła kobiecej 
piłki jest już duża. Trzymamy 
kciuki za piłkarki z Wałbrzycha. 
Gdyby wałbrzyszanki awanso-
wały do  ekstraklasy, Dolny Śląsk 
miałby tutaj aż trzy drużyny. 
Może  Darbor Bolesławice nie 
„odpuści” i do ostatniej kolej-
ki powalczy o pierwszą ligę. O 
futbolu pań  pisać będziemy  na 
łamach „Dolnośląskiej Piłki” re-
gularnie. Byliśmy na ostatnim 
meczu wałbrzyszanek (czytajcie 

na str 16.), w kolejnych wyda-
niach odwiedzimy Bolesławice, 
porozmawiamy z trenerem kobiet 
w Miedzi, przyjrzymy się  nowej 
sekcji w Ślęzie Wrocław...

Andrzej Padewski
prezes Dolnośląskiego 

Związku Piłki Nożnej

Niedawno zakończył się czas uprawnień 
do gry zawodniczek w rundzie wiosen-
nej sezonu 2014/2015.  W skali całego 
kraju liczba grających w piłkę to 31 ty-

sięcy 556 zawodniczek.

Mamy przyjemność zaprosić 
wszystkich kibiców z Dolne-
go Śląska  na I Międzynaro-
dowy Turniej Piłkarski Aqu-
aCup! Turniej odbędzie się 
podczas weekendu majowe-
go w Wałbrzychu na obiek-
tach Aqua Zdroju. 

To pierwsza edycja tego turnie-
ju dla dzieci z roczników 2004 i 
2005, ale start potwierdziły już 
takie drużyny jak FCB Escola-
Varsovia (oficjalna szkółka FC  
Barcelony), Śląsk Wrocław , Gór-
nik Wałbrzych, Parasol Wrocław 
oraz Polonia Świdnica. W ramach 
spotkań i imprez towarzyszących 
organizatorzy zapowiedzieli zna-
nych piłkarzy wywodzących się 
z Dolnego Śląska i nie tylko oraz 
innych znanych osób związanych 
ze sportem. Termin turnieju nie 

jest przypadkowy. W dniach 1-3 
maja 2015 odbędzie się corocz-
ny Festiwal Kwiatów i Sztuki w 
Zamku Książ, dawnej siedzibie 
Hochbergów. Jest to znakomita 
możliwość dla rodziców na miłe 
oraz ciekawe spędzenie czasu w 
okresie turnieju, łącząc walory 
sportowe oraz turystyczne. Każdy 
zawodnik otrzyma bilety wstępu 
na festiwal oraz rabaty na Aqua 
Park na terenie Aqua Zdroju.

Plan Turnieju :

01.05.2015 – ceremonia otwarcia, 
mecze eliminacyjne w grupach
02.05.2015 – mecze w grupach, 
wyłonienie zwycięzców, uroczy-
ste zakończenie turnieju

Łukasz Nowakowski 

Aqua Cup 2015

Zapraszamy  do  konkur-
su „Dolnośląskiej Piłki”. 
Wśród prawidłowych od-
powiedzi rozlosujemy na-
grodę: koszulkę reprezen-
tacji Polski. Na prawidłowe 
odpowiedzi czekamy  do 30 
kwietnia 2015. Prosimy je 
przesyłać  na adres e-mail:  
mediama@op.pl

Pytanie: W jakim mieście 
na Dolnym Śląsku, w roku 
1896 powstała sekcja pił-
karska w klubie ATV, któ-
ra funkcjonowała do roku 
1945?

(sz)

Konkurs piłkarski

Działacze  Komety Krzelów  po 
świętach zabrali się  ostro do 
pracy. Zamontowali czterdzieści 
wygodnych siedzisk na boisku 
sportowym w Krzelowie. Kibice  

mają wygodne warunki do dopin-
gowania. Teraz piłkarze muszą 
się zabrać to wytężonej pracy na 
treningach!

(sz)

Brawo Krzelów!



Czasopismo Dolnośląskie Związku Piłki nożnej nr 9/2015
Finansowane przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministra Pracy i Polityki Społecznej

GAZETA   

BEZPŁATNA

Jaka liga, taki mistrz...
...”powiedzonko” to powtarzane jest w Polsce od wielu lat, zazwyczaj 

w sierpniu (a często też już w lipcu), gdy kolejni złoci medaliści naszego 
kraju udowadniają, że Liga Mistrzów to zdecydowanie za wysokie dla nas 
progi. Czy faktycznie poziom sportowy mistrza danej ligi jest odwzoro-
waniem jej ogólnego poziomu?    – jak zwykle szczegółowa analiza dol-
nośląskiej piłki w wykonaniu Marcina Zwierzyńskiego – czytaj str. 7 – 9.

Apetyt rośnie w miarę jedzenia 
Wałbrzych ostatni raz ekstraklasę w piłce nożnej widział w 1989 roku za sprawą miejscowego Górnika. Teraz 

ogromną szansę na awans do ekstraklasy mają piłkarki ASZ PWSZ Wałbrzych. Dlatego Łukasz Nowakowski z 
„Dolnośląskiej Piłki” wybrał się do Prezesa ASZ PWSZ Wałbrzych Tadeusza Pogorzelskiego.  – czytaj str. 4.

Mocniejsi na wiosnę
 Piast Wrocław-Żerniki to drużyna, która już od kilku sezonów 

z powodzeniem walczy we wrocławskiej klasie okręgowej. Dla tej 
drużyny ważna jest stabilizacja i spokojne realizowanie wyznaczanych 
celów. Z trenerem Jackiem Kucharskim rozmawiał Adam Cierpik – 
czytaj str. 11.

Raport z pierwszoligowego frontu
Od zakończenia przedłużonej rundy jesiennej na boiskach I ligi minęły  trzy miesiące, a już mamy za sobą 

pierwsze marcowe kolejki. W związku z tym mogę się pokusić o podsumowanie ciężko przepracowanego 
okresu zimowego w Chrobrym Głogów, Miedzi Legnica i Zagłębiu Lubin. Żaden z trzech klubów nie próż-
nował i zrobił sporo, żeby w rundę wiosenną wejść w wysokiej formie – naszym pierwszoligowcom przyjrzał 
się Michał Rygiel – czytaj str. 5.

Antończyk: 
Sportowo spełniona

Daria Antończyk, bramkarka reprezentacji Polski, w wywiadzie z 
Łukaszem Nowakowskim opowiada o tym na czym skupiają się kluby 
holenderskie w przygotowaniach pomiędzy sezonami, co ma zamiar robić 
w przyszłości oraz czy kobieca piłka nożna może być jednym źródłem do-
chodu – o  byłej zawodniczce słynnego Ajaksu Amsterdam czytaj  na str. 16.

Historia pierwszego meczu
Może plakaty z podobiznami Markowskiego, Sepetowskiego lub kadrowiczów Dolnośląskiego ZPN jeszcze 

nie zdobią ścian pokojów młodych adeptów futbolu, ale nie można nie zauważyć klubów piłkarskich funkcjo-
nujących w znacznej ilości miejscowości, rywalizujących na co dzień o ligowe punkty. Może nie są one pro-
fesjonalnie zorganizowane, może nie grają na pięknych stadionach będących istnymi cudami architektury, ale 
ich istnienie wybija rytm życia sporej masie ludzi. Tak jest w roku 2015. A jak do tego doszło? -  z materiałów 
archiwalnych skorzystał Marcin Zwierzyński – czytaj str. 6.

Piłkarska wiosna

3KALEJDOSKOP

Gimnazjalny Ośrodek 
Szkolenia w piłce nożnej 
ogłasza nabór otwarty do 
klasy I Gimnazjum /dziew-
częta rocznik ur. 2002/ na 
rok szkolny 2015/2016. 
Gimnazjalny OSSM decy-
zją Zarządu Dolnośląskiego 
ZPN oraz miasta Świdnica 
powołany został przy Gimna-
zjum nr 4 przy ul. Jodłowej. 
Celem OSSM jest wyszkole-
nie zawodniczek, które będą 
przygotowywane do gry w 
Ekstralidze Kobiet oraz Re-
prezentacjach Polski. 
GOSSM zapewnia odpo-
wiednią bazę treningową, 

wykwalifikowanych trene-
rów, właściwy proces szkole-
niowy, prawidłowe żywienie, 
zakwaterowanie w internacie 
oraz odnowę biologiczną.
Zajęcia dodatkowe. Basen, 
lodowisko, hale sportowe, 
siłownie, fitness. Można 
zgłaszać chęć uczestnictwa 
w szkoleniu OSSM pod adre-
sem dolnoslaski@zpn.pl. Po-
dając imię i nazwisko zawod-
niczki, nazwę klubu, oraz 
dane teleadresowe.  Termin 
egzaminów piłkarskich usta-
lony zostanie po weryfikacji 
zgłoszeń.

(dzpn)

Dziewczęta do Świdnicy

Po kilkudziesięciu kan-
dydatów do pierwszych 
klas gimnazjum i liceum 
wzięło udział w testach 
do SMS Miedź Legnica. 
Sprawdzian podzielony 
został na dwie części, a 
ochotnicy do gry i nauki 
w Szkole Mistrzostwa 
Sportowego Miedź Le-
gnica mieli okazję do wy-
kazania się na każdym 
polu.
W testach sprawnościowych 
do pierwszej klasy gimnazjum 
SMS Miedź Legnica wzięli 
udział zawodnicy i zawodnicz-
ki zarówno z terenu Dolnego 
Śląska jak i całej Polski. Testy 
podzielono na dwie części. W 
halowej trenerzy Akademii 
Piłkarskiej Miedzi Legnica 
oceniali walory motoryczne 
kandydatów oraz sprawdzali 
ich szybkość. W drugiej czę-

ści na sztucznej murawie sztab 
szkoleniowy Akademii Miedzi 
sprawdzał umiejętności mło-
dych zawodników i zawodni-
czek w małych grach. 
– Przyglądamy się wszystkim 
kandydatom do SMS Miedź. 
Analizujemy ich umiejętności 
i po spisaniu wyników z kart 
ocen poszczególnych trene-
rów, będziemy wybierać naj-
lepszych – mówi Piotr Jacek, 
trener – koordynator w Akade-
mii Piłkarskiej Miedzi Legni-
ca. Po zakończeniu testów był 
czas na rozmowy, a trenerzy 
Akademii Miedzi i pracowni-
cy SMS Miedź odpowiadali na 
pytania kandydatów do gry i 
nauki w  SMS Miedź Legnica.
Testy dla kandydatów do 
pierwszej klasy liceum SMS 
Miedź Legnica odbyły się  20 
kwietnia.

(tb)

Tłum chętnych  
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Jaka liga, taki mistrz...
...”powiedzonko” to powtarzane jest w Polsce od wielu lat, zazwyczaj 

w sierpniu (a często też już w lipcu), gdy kolejni złoci medaliści naszego 
kraju udowadniają, że Liga Mistrzów to zdecydowanie za wysokie dla nas 
progi. Czy faktycznie poziom sportowy mistrza danej ligi jest odwzoro-
waniem jej ogólnego poziomu?    – jak zwykle szczegółowa analiza dol-
nośląskiej piłki w wykonaniu Marcina Zwierzyńskiego – czytaj str. 7 – 9.

Apetyt rośnie w miarę jedzenia 
Wałbrzych ostatni raz ekstraklasę w piłce nożnej widział w 1989 roku za sprawą miejscowego Górnika. Teraz 

ogromną szansę na awans do ekstraklasy mają piłkarki ASZ PWSZ Wałbrzych. Dlatego Łukasz Nowakowski z 
„Dolnośląskiej Piłki” wybrał się do Prezesa ASZ PWSZ Wałbrzych Tadeusza Pogorzelskiego.  – czytaj str. 4.

Mocniejsi na wiosnę
 Piast Wrocław-Żerniki to drużyna, która już od kilku sezonów 

z powodzeniem walczy we wrocławskiej klasie okręgowej. Dla tej 
drużyny ważna jest stabilizacja i spokojne realizowanie wyznaczanych 
celów. Z trenerem Jackiem Kucharskim rozmawiał Adam Cierpik – 
czytaj str. 11.

Raport z pierwszoligowego frontu
Od zakończenia przedłużonej rundy jesiennej na boiskach I ligi minęły  trzy miesiące, a już mamy za sobą 

pierwsze marcowe kolejki. W związku z tym mogę się pokusić o podsumowanie ciężko przepracowanego 
okresu zimowego w Chrobrym Głogów, Miedzi Legnica i Zagłębiu Lubin. Żaden z trzech klubów nie próż-
nował i zrobił sporo, żeby w rundę wiosenną wejść w wysokiej formie – naszym pierwszoligowcom przyjrzał 
się Michał Rygiel – czytaj str. 5.

Antończyk: 
Sportowo spełniona

Daria Antończyk, bramkarka reprezentacji Polski, w wywiadzie z 
Łukaszem Nowakowskim opowiada o tym na czym skupiają się kluby 
holenderskie w przygotowaniach pomiędzy sezonami, co ma zamiar robić 
w przyszłości oraz czy kobieca piłka nożna może być jednym źródłem do-
chodu – o  byłej zawodniczce słynnego Ajaksu Amsterdam czytaj  na str. 16.

Historia pierwszego meczu
Może plakaty z podobiznami Markowskiego, Sepetowskiego lub kadrowiczów Dolnośląskiego ZPN jeszcze 

nie zdobią ścian pokojów młodych adeptów futbolu, ale nie można nie zauważyć klubów piłkarskich funkcjo-
nujących w znacznej ilości miejscowości, rywalizujących na co dzień o ligowe punkty. Może nie są one pro-
fesjonalnie zorganizowane, może nie grają na pięknych stadionach będących istnymi cudami architektury, ale 
ich istnienie wybija rytm życia sporej masie ludzi. Tak jest w roku 2015. A jak do tego doszło? -  z materiałów 
archiwalnych skorzystał Marcin Zwierzyński – czytaj str. 6.

Piłkarska wiosna

4 LIGOWO

Z Pruszkowa 
na tarczy

Łukasz Nowakowski

W pierwszej połowie akcji było bardzo 
mało. Warty odnotowania był strzał Kami-
la Śmiałowskiego w 6 minucie spotkania, 
który łatwo złapał bramkarz gospodarzy 
Michał Bigajski. W 23 minucie sprzed pola 
karnego jak z armaty uderzył Andrzej Nie-
wulis, ale na posterunku był Leonid Musin. 
Tuż przed przerwą Michał Oświęcimka 
sfaulował Maksymiliana Banaszewskiego, 
a sędzia podyktował rzut karny oraz ukarał 
piłkarza Górnika żółtą kartką. Do futbo-
lówki podszedł Artur Januszewski, jednak 
świetną paradą popisał się Leonid Musin, 
bronią strzał z 11 metrów. W drugiej części 

meczu pierwszy strzał celny oddał Marcin 
Orłowski, ale kolejny raz solidnie spisał się 
Michał Bigajski. W 57 minucie spotkania 
rzut wolny wykonywał Krzysztof Kop-
ciński. Zawodnik Znicza zdecydował się 
na strzał. Uderzenie było na tyle celne, że 
wyprowadził swój zespół na prowadzenie. 
To nie był koniec dramatu Górnika. Chwilę 
później Oświęcimka otrzymał drugi żółty 
kartonik, a w konsekwencji czerwoną kart-
kę. Osłabiony Górnik nie miał argumentów 
aby zagrozić bramce rywali. Żółto- czerwo-
ni dążyli do strzelenia drugiej bramki, która 
rozwiałaby wszystkie wątpliwości. Udało 

im się to dopiero w 90 minucie, gdy po 
wrzutce Daniela Nawrockiego, Rafał Ba-
rzyc postawił kropkę nad „i”.
Górnik wciąż zaciekle walczy o utrzyma-
nie, plasując się obecnie na przedostatniej, 
17. lokacie. Do bezpiecznego, zajmowane-
go przez Puszczę Niepołomice 14. miejsca 
brakuje sześciu „oczek”. Znicz jest 6. i do 
miejsca premiowanego grą w barażach traci 
jedynie dwa punkty. Na pozycję lidera po 
26. kolejce awansował Rozwój Katowice 

18.04
2. liga, 26. kolejka

Znicz Pruszków – Górnik Wałbrzych 2:0 
(0:0)

Kopciński 57, Barzyc 87 

Znicz: Bigajski – Kucharski, Jędrych, 
Gurzęda, Pielak, Kopciński, Niewulis, Ja-
nuszewski (67 Tomczyk), Kraska (15 Na-
wrocki), Banaszewski (81 Barzyc), Górski. 

Górnik: Musin – D. Michalak, Tyktor, Sto-
larczyk, Oświęcimka, Wepa, Bronisławski, 
Figiel, Krzymiński (63 Sawicki), Śmiałow-
ski (84 Radziemski), Orłowski (70 

Nie udało się po raz kolejny 
wygrać na wyjeździe Górnikowi 
Wałbrzych. W sobotni wieczór 
biało-niebiescy musieli uznać 
wyższość Znicza Pruszków. 

Ekstraklasa: Przełamanie Śląska
Kibice Śląska Wrocław doczekali 
się kompletu punktów.  W meczu 
przyjaźni z gdańską Lechią dol-
noślązacy strzelili trzy gole, choć 
mecz nie stał na wysokim pozio-
mie.
Faworytem spotkania byli goście. Po wy-
granej z Legią Lechia miała rozpocząć 
marsz w górę tabeli.
W pierwszej połowie to jednak gospo-
darze mieli przewagę i niezłe sytuacje 
Krzysztofa Ostrowskiego czy Marco Pa-
ixao. Gola po rzucie karnym strzelił  jed-
nak Mateusz Machaj (po faulu na Rober-
cie Pichu).

W drugiej połowie tylko na początku 
Lechia próbował odważniej zaatakować. 
Potem liczyła jedynie na kontry. Za to 
Śląsk grał coraz szybciej, czego efektem 
był gol Celebana. Gdy gospodarze zaczę-
li myśleć już o obronie wyniku, gdańsz-
czanie zdobyli przewagę na boisku. Teraz 
Śląsk ograniczał się tylko do kontr i jedna 
z nich zakończyła się bramką Marco Pa-
ixao.

Oczywiście kibice z zainteresowaniem  
oczekiwali powrót  do Wrocławia Se-
bastiana Mili – byłego kapitana ekipy 
Śląska. Mila nie pomógł swojej nowej 
drużynie, choć w swoim stylu próbował 
zaskoczyć Śląskowych.

Najbliższy  mecz z Lechem zweryfikuje 
formę Śląska. Zobaczymy czy ta wygrana 
to koniec słabej serii i rozpoczęcie drogi 
do miejsca   „na pudle”. Na razie  mamy 
już grupę „mistrzowską”, choć apetyty 
kibiców są zapewne większe.

Śląsk – Lechia 3:0 (1:0)
Gole: M. Machaj , Celeban, M. Paixao  
Śląsk: Pawełek - Zieliński, Celeban, Pa-
welec, Ostrowski - Danielewicz, Hołota 
- F. Paixao, M. Machaj (Grajciar), Pich 
(Kaczmarek) - M. Paixao (Angielski)
Lechia: Bąk - Pietrowski, Gerson, Janic-
ki, Bougaidis (Silva) – Borysiuk (Naza-
rio), Vranjes - Makuszewski, Mila, Grzel-
czak (Łukasik) – Colak

(sz)

W pierwszej
Lubińskie Zagłębie  po skromnej 
wygranej 1-0  nad Olimpią Gru-
dziądz, po golu Łukasza Janoszki 
coraz pewniej zdążają do ekstra-
klasy. 
Pozostali dolnoślązacy nie są  w pełni za-
dowoleni z wyników ostatniej kolejki. 
Wprawdzie głogowski Chrobry zremisował  
w Olsztynie ze Stomilem (1:1), ale stracił 
gola kilka minut przed końcowym gwizd-
kiem.
Po meczu trener Ireneusz Mamrot ocenił 
spotkanie (za stroną www Chrobrego):

- Jesteśmy bardzo niezadowoleni z tego 
punktu. Grając całą drugą połowę w prze-
wadze i jeśli ma się tyle sytuacji: Hudyma, 
Szopa, Bogusławski czy Piotrowski, to 
przynajmniej jedna powinna zostać zamie-
niona na bramkę. Mam pretensje o skutecz-
ność, ale nie tak duże jak o stratę bramki. 
Nie do przyjęcia jest to, że osłabiony rywal 
nas kontruje i zdobywa tym sposobem gola. 
Przyjechaliśmy tu po trzy punkty. Wiado-
mo, mecze różnie się układają, grając 11 na 
11 nie mamy na to wpływu, ale w takich 
okolicznościach i przy tylu sytuacjach z 

tego wyniku trzeba być bardzo niezado-
wolonym. Stąd duże pretensje. Na gorąco 
już sobie o tym porozmawialiśmy, zespół to 
rozumie i myślę, że wyciągnie z tego wnio-
ski. Zdobycz byłaby bezcenna, gdybyśmy 
mieli trzy punkty, a tak strefa barażowa jest 
bardzo, bardzo blisko. Nie mamy tak dobrej 
sytuacji jak nasz rywal, który ma praktycz-
nie pewne utrzymanie i może sobie grać 
spokojnie. My niestety wciąż musimy bar-
dzo mocno walczyć o każdy punkt.

Nieudała się wyprawa Miedzi do Niecie-
czy. Grający od   50 minuty  w osłabieniu  
legniczanie  (czerwona kartka dla  Adrian 
Cierpki)   przegrali w Niecieczy z Terma-
liką 1:2. Gol dla Miedzi: Radosław Barto-
szewicz – ostatniej minucie meczu. Bramki 
nasi tracili grając w komplecie, ale  w dru-
giej połowie zabrakło sił by dogonić wynik.

 (sz)
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drużyny ważna jest stabilizacja i spokojne realizowanie wyznaczanych 
celów. Z trenerem Jackiem Kucharskim rozmawiał Adam Cierpik – 
czytaj str. 11.
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Od zakończenia przedłużonej rundy jesiennej na boiskach I ligi minęły  trzy miesiące, a już mamy za sobą 

pierwsze marcowe kolejki. W związku z tym mogę się pokusić o podsumowanie ciężko przepracowanego 
okresu zimowego w Chrobrym Głogów, Miedzi Legnica i Zagłębiu Lubin. Żaden z trzech klubów nie próż-
nował i zrobił sporo, żeby w rundę wiosenną wejść w wysokiej formie – naszym pierwszoligowcom przyjrzał 
się Michał Rygiel – czytaj str. 5.
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Historia pierwszego meczu
Może plakaty z podobiznami Markowskiego, Sepetowskiego lub kadrowiczów Dolnośląskiego ZPN jeszcze 

nie zdobią ścian pokojów młodych adeptów futbolu, ale nie można nie zauważyć klubów piłkarskich funkcjo-
nujących w znacznej ilości miejscowości, rywalizujących na co dzień o ligowe punkty. Może nie są one pro-
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ich istnienie wybija rytm życia sporej masie ludzi. Tak jest w roku 2015. A jak do tego doszło? -  z materiałów 
archiwalnych skorzystał Marcin Zwierzyński – czytaj str. 6.

Piłkarska wiosna

5TRANSFEROWO

W związku z takim obrotem 
spraw, w Lubinie coraz od-
ważniej myśli się o wzmocnie-
niach, które pozwoliłyby zo-
stać na najwyższym poziomie 
rozgrywkowym na więcej niż 
jeden sezon. Niestety już teraz 
możemy zostać pozbawieni złu-
dzeń, najprawdopodobniej w 
letnim okienku transferowym 
znowu zostanie zarzucona idea 
stabilizacji i harmonijnego roz-
woju. Mniej zapewne będzie 
też stawiania na młodych wy-
chowanków (chociaż ciężko 
powiedzieć, że obecnie ich sy-
tuacja jest zachwycająca). Za-
głębie latem będzie zdecydowa-
nie bardziej aktywne niż zimą, 
kiedy to do klubu dołączyło 
zaledwie dwóch graczy. W sto-
licy polskiej miedzi szykuje się 
kolejne spore przemeblowanie 
składu. Wraz ze startem sezonu 
2015/16, niezależnie od pozio-
mu rozgrywkowego, Miedzio-
wych możemy nie poznać.

Zakupy?
Jak to z każdym przemeblo-
waniem bywa, najpierw trzeba 
zrobić miejsce na nowe nabyt-

ki. Zagłębie wcale nie musi 
się uciekać do rozwiązywania 
kontraktów bądź wymuszania 
na zawodnikach przejścia do in-
nego zespołu. Sytuacja jest tutaj 
bardzo klarowna – jeżeli duet 
Stokowiec – Burlikowski zde-
cyduje się na poważne zmiany, 
drzwi w siedzibie klubu mogą 
się przez kilka dni nie zamykać. 
Z końcem czerwca ważnego 
kontraktu z Zagłębiem nie mają 
następujący piłkarze pierwsze-
go składu: Adrian Błąd, Djorde 
Cotra, Boris Godal, Lubomir 
Guldan, Dominik Hładun, Alek-
sander Kwiek, Michal Papado-
pulos, Łukasz Piątek, Aleksan-
dar Todorovski i Jakub Tosik. 
Kończy się także wypożyczenie 
Macieja Dąbrowskiego i Paw-
ła Stolarskiego. Nawet niezbyt 
wprawny obserwator zauważy, 
że z wyjściowego składu z der-
bowego meczu w Głogowie zo-
stałoby po odejściu wszystkich 
tych graczy zaledwie czterech 
zawodników: Forenc, Janosz-
ka, Woźniak i Krzysztof Piątek. 
Oczywiście ciężko wyobrazić 
sobie ten najczarniejszy scena-
riusz w razie awansu do Ekstra-

klasy, ale kto wie, co może się 
wydarzyć gdy Zagłębie wypad-
nie z miejsca gwarantującego 
promocję do najwyższej ligi. 

Gdy założymy, że jednak zostaną 
zatrzymani zawodnicy tworzący 
tak zwany „kręgosłup zespołu” 
nadal nie da się ukryć, że do po-
zostania w Ekstraklasie będzie 
potrzebnych kilka wzmocnień. 
Na pewno wznowione zosta-
ną poszukiwania rezerwowego 
bramkarza i nowego napastnika. 
Możliwe jest również sprowa-
dzenie dublera dla Djorde Cotry. 
Obecnie na zdrowie Serba trze-
ba chuchać i dmuchać, gdyż po 
odejściu Pawła Oleksego, były 
zawodnik Polonii jest jedynym 
nominalnym lewym obrońcą 
w klubie. Teoretycznie mógł-
by go zastąpić Adrian Błąd, ale 
mając na uwadze eksperyment 
z Woźniakiem na prawej obro-
nie, lepiej się tego wystrzegać. 
W dodatku sporo mówi się o 
przejściu wychowanka Zagłębia 
do Piasta Gliwice. Nie jest rów-
nież wykluczone, że Stokowiec 
popyta o nowego defensywne-
go pomocnika. Szkoleniowiec 

Zagłębia wiosną stawiał w tej 
roli na Jakuba Tosika, a rozwój 
Sebastiana Boneckiego i Jaro-
sława Kubickiego nie przebiega 
tak dynamicznie, jak się tego 
spodziewano. 

Spekulacje
Już teraz mamy do czynienia 
z pierwszymi przymiarkami i 
spekulacjami mediów na temat 
potencjalnych wzmocnień lu-
bińskiego klubu. Na razie naj-
więcej słychać o zainteresowa-
niu  Mateuszem Piątkowskim. 
Ten 30-letni napastnik niedaw-
no ogłosił, że na pewno odej-
dzie z Jagiellonii po wygaśnię-
ciu obecnej umowy, a w świetle 
tych doniesień został przeniesio-
ny do zespołu rezerw. W dwóch 
sezonach gry dla klubu z Bia-
łegostoku trafił do siatki już 23 
razy i to właśnie na Podlasiu po 
raz pierwszy trenował w zespo-
le prowadzonym przez Piotra 
Stokowca. W sieci pojawiły się 
także doniesienia o możliwym 
transferze Grzegorza Kuświka, 
któremu również latem wyga-
sa umowa. W Ekstraklasie jest 
kilkunastu naprawdę ciekawych 

zawodników z dobiegającymi 
końca kontraktami. Na pewno 
da się z tej puli zatrudnić gra-
czy, którzy będą wartościowy-
mi wzmocnieniami beniaminka 
najwyższego poziomu rozgryw-
kowego. 

Jakość!
Na miedziowych koszulkach 
latem może pojawić się kilka 
nowych nazwisk, jednak w Lu-
binie muszą się mieć na bacz-
ności. Nie od dziś bowiem wia-
domo, że Zagłębie ma pieniądze 
i jeżeli zachodzi taka potrzeba, 
nie boi się ich wydać. Z przykła-
dów źle zainwestowanych środ-
ków transferowych można by 
przygotować całą galerię hańby. 
Kibice w Lubinie na pewno ży-
czą sobie połączenia okazyjnej 
ceny z wysoką jakością, ale czy 
włodarze Miedziowych okażą 
się mistrzami polowania? W zi-
mowym okienku transferowym 
pokazali, że są do tego zdolni. 
Pytanie tylko, czy latem dojdzie 
do ewolucji, czy też do poważ-
nego tąpnięcia i kolejnej rewo-
lucji. 

Zagłębie Lubin coraz rzadziej 
ogląda się za siebie, a czę-

ściej patrzy na nadchodzące 
kilka miesięcy, tak kluczo-

wych dla kierunku, w którym 
zmierza klub. Miedziowi, po 
wygranej 1:0 z Olimpią Gru-

dziądz, na osiem kolejek 
przed końcem rozgrywek I ligi 
znajdują się na pozycji gwa-
rantującej awans do Ekstra-
klasy i tylko niespodziewany 
kataklizm spowodowałby, że 
po 34 kolejkach nie będą w 

czołowej trójce. 

Michał Rygiel

Ewolucja czy rewolucja?
Fot. (zaglebie.com)
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w sierpniu (a często też już w lipcu), gdy kolejni złoci medaliści naszego 
kraju udowadniają, że Liga Mistrzów to zdecydowanie za wysokie dla nas 
progi. Czy faktycznie poziom sportowy mistrza danej ligi jest odwzoro-
waniem jej ogólnego poziomu?    – jak zwykle szczegółowa analiza dol-
nośląskiej piłki w wykonaniu Marcina Zwierzyńskiego – czytaj str. 7 – 9.

Apetyt rośnie w miarę jedzenia 
Wałbrzych ostatni raz ekstraklasę w piłce nożnej widział w 1989 roku za sprawą miejscowego Górnika. Teraz 

ogromną szansę na awans do ekstraklasy mają piłkarki ASZ PWSZ Wałbrzych. Dlatego Łukasz Nowakowski z 
„Dolnośląskiej Piłki” wybrał się do Prezesa ASZ PWSZ Wałbrzych Tadeusza Pogorzelskiego.  – czytaj str. 4.

Mocniejsi na wiosnę
 Piast Wrocław-Żerniki to drużyna, która już od kilku sezonów 

z powodzeniem walczy we wrocławskiej klasie okręgowej. Dla tej 
drużyny ważna jest stabilizacja i spokojne realizowanie wyznaczanych 
celów. Z trenerem Jackiem Kucharskim rozmawiał Adam Cierpik – 
czytaj str. 11.

Raport z pierwszoligowego frontu
Od zakończenia przedłużonej rundy jesiennej na boiskach I ligi minęły  trzy miesiące, a już mamy za sobą 

pierwsze marcowe kolejki. W związku z tym mogę się pokusić o podsumowanie ciężko przepracowanego 
okresu zimowego w Chrobrym Głogów, Miedzi Legnica i Zagłębiu Lubin. Żaden z trzech klubów nie próż-
nował i zrobił sporo, żeby w rundę wiosenną wejść w wysokiej formie – naszym pierwszoligowcom przyjrzał 
się Michał Rygiel – czytaj str. 5.

Antończyk: 
Sportowo spełniona

Daria Antończyk, bramkarka reprezentacji Polski, w wywiadzie z 
Łukaszem Nowakowskim opowiada o tym na czym skupiają się kluby 
holenderskie w przygotowaniach pomiędzy sezonami, co ma zamiar robić 
w przyszłości oraz czy kobieca piłka nożna może być jednym źródłem do-
chodu – o  byłej zawodniczce słynnego Ajaksu Amsterdam czytaj  na str. 16.

Historia pierwszego meczu
Może plakaty z podobiznami Markowskiego, Sepetowskiego lub kadrowiczów Dolnośląskiego ZPN jeszcze 

nie zdobią ścian pokojów młodych adeptów futbolu, ale nie można nie zauważyć klubów piłkarskich funkcjo-
nujących w znacznej ilości miejscowości, rywalizujących na co dzień o ligowe punkty. Może nie są one pro-
fesjonalnie zorganizowane, może nie grają na pięknych stadionach będących istnymi cudami architektury, ale 
ich istnienie wybija rytm życia sporej masie ludzi. Tak jest w roku 2015. A jak do tego doszło? -  z materiałów 
archiwalnych skorzystał Marcin Zwierzyński – czytaj str. 6.
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6 NOWA FALA

Wspólna praca to sukces
Marek Szpyra

- Od kiedy jest Pan związany z Lechią?
- Nić z klubem zawiązała się praktycznie od 
samego początku, a było to dość dawno. Mój 
„pierwszy raz” przy Wrocławskiej 47 to 1992 
rok, a dokładnie 31 maja i wygrany 1:0 mecz 
z Meblarzem Nowe Miasteczko. Pamiętam to 
doskonale, poszliśmy na mecz razem z ojcem 
i zajęliśmy miejsce na pierwszym sektorze, 
gdzie zawsze oglądał pojedynki „trójkoloro-
wych”. Ten sezon był dla Lechii historyczny, 
albowiem niecały miesiąc później w obecno-
ści 3 tys. widzów świętowano awans na za-
plecze obecnej ekstraklasy. Później oczywi-
ście  podjąłem treningi pod okiem uznanego 
„Trenerem 50-lecia” w Lechii - Oskara Plinty. 
Przygoda ta nie trwała jednak zbyt długo i z 
początkiem liceum, zafascynowany raczku-
jącym na szerszą skalę Internetem w naszym 
kraju postanowiłem  otworzyć stronę (9 sierp-
nia 2000r.).  Minęło kilka lat, Lechia znala-
zła się na zakręcie. Trzeba było działać. Na 
szczęście pojawiło się kilka wspaniałych osób 
z którymi zbudowaliśmy podwaliny tego, co 
teraz posiadamy w Dzierżoniowie. Bez takich 
osób jak Andrzej Bolisęga, Robert Janik, Ry-
szard Szydłowski czy Marek Piorun (ówcze-
sny burmistrz) z pewnością nie bylibyśmy w 
tym miejscu, w którym jesteśmy teraz. Każdy 
z nas dokładał swoją cegiełkę do budynku o 
nazwie Lechia Dzierżoniów.  Zostałem wice-
prezesem ds. organizacyjnych. Zajmowałem 
się tym, w czym czułem się najswobodniej, 
czego uczyłem się także na studiach. Uwa-
żam, że w tamtym okresie bardzo dużo zyska-
łem jako człowiek.  Ostatnie miesiące działa-
nia, wspólnie z Robertem Janikiem pełniliśmy 

funkcje p.o. prezesa klubu. Nadeszły kolejne 
wybory, pomimo słów poparcia i namawia-
nia z wielu stron, zdecydowałem się usunąć 
w cień na okres kolejnej kadencji. Głównie z 
przyczyn osobistych, gdyż m.in. powiększa-
ła się nam rodzina. W dalszym ciągu jednak 
prowadziłem serwis w Internecie, służyłem 
pomocą w wielu sprawach nowym władzom 
klubu. Tak po prostu nie da się odejść, gdy 
coś lub kogoś ma się w sercu. Minęły cztery 
lata, ustabilizowała się moja sytuacja, zagad-
nięto mnie w którymś momencie, czy nie zo-
stałbym prezesem klubu. Długo rozważałem 
tę decyzję, analizując wszystkie za i przeciw. 
W końcu zdecydowałem się podjąć temat i 17 
kwietnia br. wybrano mnie prezesem Lechii 
Dzierżoniów.

- Lechia jest klubem nie najgorzej sobie 
radzącym. Czy ma Pan pomysł, aby siłę 
klubu nie tylko utrzymać, ale i wzmoc-
nić?
- Lechia, jak na jej możliwości, przede 
wszystkim finansowe, jest swojego rodzaju 
ewenementem. Świetna praca wykonywana 
w Szkółce Piłkarskiej oraz później w ekipach 
juniorskich, daje efekty i to nie jednoroczne, 
albowiem co sezon w pierwszej drużynie de-
biutuje wielu młodzieżowców, nawet tych, 
którzy nie skończyli 16. roku życia i na taki 
występ muszą otrzymać zgodę z PZPN. Ty-
tanem pracy jest wychowanek Lechii, jej do-
skonały obrońca i obecnie najdłużej pracujący 
w III lidze trener - Zbigniew Soczewski. To 
w głównej mierze jego zasługa, że możemy 
być dumni z Lechii w tym sezonie. Pewnym 

jest, że na duże transfery nas nie stać,jesz-
cze wtedy, gdy rozpoczynaliśmy odbudo-
wę klubu, postanowiliśmy, że stawiamy na 
szkolenie. Jak widać, przynosi to efekty. Do 
finansowych krezusów ligi nie należymy i nie 
możemy zaoferować świetnych warunków fi-
nansowych. Dla nas celem jest szkolenie swo-
ich zawodników, ogrywanie ich i wypuszcze-
nie na szerokie wody, aby mogli rozsławiać 
imię klubu i oczywiście swoje. Nad pewnymi 
sprawami niestety nie mamy kontroli, każdy 
zdaje sobie sprawę z sytuacji ekonomicznej w 
naszym kraju i MUSI pamiętać o tym, że na 
czwartym szczeblu rozgrywkowym rozgrywa 
się futbol amatorski, gdzie piłkarze pracują 
lub uczą się - to są priorytety, szczególnie dla
nich.
 
- Do końca rozgrywek daleko, ale gdyby 
w tym roku wasza walka o drugą ligę nie 
zakończyła się sukcesem, to  o awans po-
walczycie w kolejnym sezonie?  
- Jak już nadmieniłem, gramy na poziomie 
amatorskim, więc  trzeba poruszać się w 
określonych obszarach. Współpraca z mia-
stem układa się świetnie, życzyłbym takiej 
wszystkim klubom. Jednak pomoc z miasta to 
nie wszystko, na szczebel centralny potrzeb-
ne są bardzo duże, jak na możliwości nasze-
go klubu i miasta pieniądze. Tego nie załatwi 
jednorazowe zasilenie w postaci 30 czy 50 
tysięcy złotych. Gdy chce się awansować do 
wyższy szczebel, potrzebne jest finansowanie 
z wielu źródeł, których obecnie nie ma. Nie 
sztuką jest „wejść”, naobiecywać i później 
zastanawiać się skąd wziąć na to środki. Tak 
ambitnym celom towarzyszyć muszą rozwią-
zania systemowe i takie mamy zamiar wpro-
wadzić w klubie. Dlatego też nie wykluczamy 
podniesienia sportowej rangi klubu, ale czy 
to będzie za rok czy dwa, tego nie jestem w 
stanie aktualnie powiedzieć. Z pewnością 
zmierzamy cały czas w kierunku podnoszenia 
własnej jakości, zarówno sportowej, jak i tej
organizacyjnej. Utrzymując ten tor, jestem pe-
wien, że zrealizujemy założone przez siebie 
cele.
Założenia klubu od lat są takie same, szkoli-
my własnych zawodników, gdyż summa sum-
marum jest to najtańsze pozyskanie dobrych 
piłkarzy do gry w pierwszej drużynie. Zdaje-

my sobie sprawę i mamy już tego przykłady, 
że najlepsi fruną wyżej do klubów ekstrakla-
sowych, z czego jesteśmy niezmiernie dumni. 
Idą za tym oczywiście finanse, które reperują 
budżet. W  klubach takiego pokroju jak Lechia 
i z miast takiej wielkości jak Dzierżoniów, 
sprawne prowadzenie Szkółki Piłkarskiej z 
pełnym tokiem nauczania w klasach piłkar-
skich jest rozwiązaniem świetnym. Natomiast 
odnośnie „szukania pieniędzy”, mamy swój 
sprawdzony sposób i chcielibyśmy do niego 
wrócić (Klub 100) oraz pewne novum, które 
być może otworzy nam drzwi ku wyższemu 
szczeblowi organizacji. Chcemy zaangażo-
wać się w programy pomocowe, nie tylko 
unijne. Mamy już pewny zasób  informacji i 
będziemy starali się poszukać także tam.

- Proszę przedstawić podstawowe kie-
runki w których zmierzać będzie praca 
zarządu  klubu  w najbliższych miesią-
cach.
- Najbliższe miesiące to mecze, mecze i jesz-
cze raz mecze, czyli wydatki, wydatki i jesz-
cze raz wydatki (śmiech). Jak wspominałem, 
uczestniczyłem w życiu klubu, nie będąc w 
jego strukturach, więc nie będzie problemu 
z tzw. „wejściem”. Z pewnością dużą rolę 
odegra tutaj aktualny Dyrektor Klubu Adam 
Bagiński, który będzie hamował nasze zapę-
dy i sprowadzał na ziemię, tłumacząc co i jak 
pod kątem finansów. Pierwsze co możemy i 
już działamy, to poszukiwania firm do „Gru-
py 100”. Udało się już pozyskać kilku przed-
siębiorców oraz wprowadzić w życie kilka 
elementów marketingu, efektem czego była 
na przykład trzykrotnie większa sprzedaż bi-
letów w ostatnim meczu względem poprzed-
nich. Jest wiele do zrobienia, ale też dużo 
już zostało zrobione przez poprzedni zarząd. 
Przejście władzy odbyło się bardzo płynnie i 
z poprzednikami nadal będziemy współpra-
cowali (chociażby prezes Krystian Sota, po-
zostanie trenerem w naszym klubie). Musimy 
pamiętać, że jesteśmy „trójkolorową rodziną” 
i działać w myśl słów Henry’ego Forda, iż 
„połączenie sił to początek, pozostanie razem 
to postęp, wspólna praca to sukces.”

Z Łukaszem Bieniasem, prezesem Lechii 
Dzierżoniów rozmawia Marek Szpyra.
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7TRZECI FRONT

Łukasz Nowakowski

Nie tak wyobrażali sobie działa-
cze z Kątów Wrocławskich start 

rozgrywek. Z pięciu spotkań ich 
zespół przegrał cztery i zremiso-
wał z „czerwoną latarnią” roz-
grywek, Polonią Trzebnica. W 
sobotnim spotkaniu z faworytem 
z Mostów sił starczyło na 15 mi-
nut gry. Piłkarze gospodarzy grali 
ostro i z dużą ambicją. Świetną 
okazję mieli już w 5 minucie. 
Po faulu przed polem karnym do 
piłki podszedł Jacek Koza. Pił-
kę uderzoną z 25 metrów złapał 

Tomczak, ale tak niefortunnie, że 
wypadła ona poza pole gry na rzut 

rożny, który jednak nie przyniósł 
większego zagrożenia dla bram-
karza z Mostek . W 8 minucie na 
bramkę strzelał Wasilewski, jed-
nak piłka minimalnie poleciała 
ponad bramką Portu. Później do 
głosu doszli goście. Najpierw w 
18 minucie strzał Piosika na po-
przeczkę ściągnął Chwastyk. Po 2 
minutach Port Mostki wyszedł na 
prowadzenie. Kombinacyjną ak-
cje pewnym strzałem wykończył 

Świątek. W 26 minucie meczu 
kolejny raz zakotłowało się pod 

bramką czerwono-białych. Roz-
grywający dobre zawody Świątek 
wygrał pojedynek sam na sam, a 
po chwili Piosik uderzył drugi raz 
w poprzeczkę. Po tej akcji mecz 
toczył się w środkowej strefie bo-
iska. Gdy wszyscy za stadionie 
myśleli, że pierwsza połowa za-
kończy się skromnym prowadze-
niem przyjezdnych, goście zadali 
kolejny cios. Świetne prostopadłe 
podanie od Piosika na bramkę za-

mienił snajper Świątek, nie dając 
szans bramkarzowi. Po zmianie 
stron mecz się zaostrzył, a sę-
dzia pokazał dwa żółte kartoniki, 
aby utemperować piłkarzy. W 75 
minucie po błędzie obrony piłkę 
przejął Piosik i strzelił do pustej 
bramki. Port Mostki nie forsował 
już tempa tego spotkania, kontro-
lując przebieg wydarzeń na bo-
isku.  Pomimo tego, w samej koń-
cówce spotkania Bystrzycę dobił 
celnym uderzeniem z 16 metrów 
Kruszyński. Formacja Port 2000 
naturalnie pozostała w czubie ta-
beli, a Kąty Wrocławskie muszą 
znaleźć sposób na lepszą grę, 
ponieważ po rewolucji kadrowej 
coraz bardziej możliwa jest de-
gradacja do 4. ligi. 

Bystrzyca Kąty Wrocławskie – 
Formacja Port Mostki 2000 0:4
(Światek 20, 43, Piątek 75, Kru-
szyński 90)

Bystrzyca: Chwastyk – Zatwar-
nicki, Pirga, Ożga, Koza, Ko-
ściok, Ursyn-Szantyk (79 Recz-
ka), Wasilewski (65 Majerz), 
Jaskólski, Pałys, Rodzik (79 Du-
dzic).

Mostki: Tomczak – Górski, Iwan, 
Świtała, Zieliński, Lawal, Juchacz 
(86 Cipior), Bebeto, Stefanowicz 
(70 Sikora), Świątek, Piosik (83 
Kruszyński). 

Bystrzyca Kąty Wrocławskie jest coraz 
bliżej degradacji. W dwudziestej kolej-
ce klub spod Wrocławia musiał uznać 
wyższość lidera, Portu 2000 Mostki. 
Mecz zakończył się wynikiem 0:4. 

Od pierwszej minuty spotkania 
to drużyna przyjezdna narzuciła 
na boisku swoje warunki. Już w 
6 minucie Jehor Tarnov  z rzutu 
wolnego uderzył w poprzeczkę. 
To było pierwsze ostrzeżenie dla 
niepewnie grającej defensywy z 
Bielawy. W 16 minucie spotkania 
po zamieszaniu w polu karnym 
i błędzie bramkarza do bramki 
trafił Michał Sudoł. Chwilę póź-
niej Skrypak świetnie zauważył 
Tarnova w polu karnym, a ten 
złożył się  do strzału. Pierwszy 
został zablokowany, ale dobit-
ka okazała się skuteczna. To był 
prawdziwy nokaut w wykonaniu 
świdnickich piłkarzy. Przewa-
ga dwóch bramek nie zmieniała 

ofensywnego nastawienia Po-
lonii. Pressing na całym boisku 
skutkował wieloma stratami pił-
ki rozgrywających Bielawian-
ki. Świdniczanie kontrolowali 
wydarzenia na boisku do końca 
pierwszej części spotkania. Po 
zmianie stron Kamil Kuska miał 
okazje na wyrównanie, jednak 
jego bezpośredni strzał z rzutu 
rożnego odbił się od spojenia 
słupka z poprzeczką. W 54 minu-
cie futbolówka wpadła do bramki 
Bielawianki po raz trzeci, jednak 
w górę poszła chorągiewka sę-
dziego liniowego, który wskazał 
pozycję spaloną. W 66 minucie 
Polonia strzeliła trzecią bramkę. 
Kulka bardzo dobrze zobaczył 

wychodzącego na wolne pole 
Skrypaka, a ten nie dał szans 
bramkarzowi w sytuacji 1 na 1 
i podwyższył prowadzenie. Mi-
nutę później wpisać się na listę 
strzelców mógł Kuska, ale pięk-
ną paradą popisał się Amin Sti-
tou. Na kolejną bramkę Polonii 
kibice musieli czekać do 78 mi-
nuty. Skrypak został bezpardo-
nowo sfaulowany w polu karnym 
przez bramkarza Bielawianki. 
Karnego na gola zamienił Michał 
Sudoł. Ten sam zawodnik w do-
liczonym czasie gry wykorzystał 
kolejnego karnego i ustalił wy-
nik na 5-0. Bielawa na kolanach 
i dużo wskazuje na to, że długo 
na nich zostanie. Dziesięć straco-

nych bramek w ostatnich spotka-
niach przy zaledwie jednej strze-
lonej nie napawa optymizmem 
na kolejne tygodnie. 
Bielawianka Bielawa – Polonia-
-Stal Świdnica 0:5 

Polonia: Stitou – G. Borowy, 
Pankowski, Salamon, Sudoł, 
Truszczyński, Rytko, Tobiasz (70 
Luber), Tarnov (75 Jaros), Skry-
pak, Kukla (81 Sz. Borowy). 

Bielawa na kolanach
Łukasz Nowakowski

Polonia Świdnica wybrała się do Bielawy na 
mecz z miejscową Bielawianką jako zdecydowany 

faworyt. Nikt się jednak nie spodziewał, 
że to będzie taki spacerek dla chłopców 

Marcina Morawskiego. Hat-trick zaliczył obrońca (!)
 Michał Sudoł.

Bezradna Bystrzyca 

Komplet wyników III liga 18-19.03.2015:
Piast Karnin 1-7 KS Stilon Gorzów Wlk.  

Foto-Higiena Gać 1-1 Lechia Dzierżoniów  
Karkonosze Jelenia Góra 1-3 Śląsk II Wrocław  

Piast Żmigród 2-0 KP Brzeg Dolny 
Ślęza Wrocław 3-0 Polonia Trzebnica 

MKS Oława 0-0 Dąb Przybyszów 
Bystrzyca Kąty Wr. 0-4 Formacja Port
Bielawianka  0-5 Polonia-Stal Świdnica 

UKP Zielona Góra 2-1 Zagłębie II Lubin
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Jaka liga, taki mistrz...
...”powiedzonko” to powtarzane jest w Polsce od wielu lat, zazwyczaj 

w sierpniu (a często też już w lipcu), gdy kolejni złoci medaliści naszego 
kraju udowadniają, że Liga Mistrzów to zdecydowanie za wysokie dla nas 
progi. Czy faktycznie poziom sportowy mistrza danej ligi jest odwzoro-
waniem jej ogólnego poziomu?    – jak zwykle szczegółowa analiza dol-
nośląskiej piłki w wykonaniu Marcina Zwierzyńskiego – czytaj str. 7 – 9.

Apetyt rośnie w miarę jedzenia 
Wałbrzych ostatni raz ekstraklasę w piłce nożnej widział w 1989 roku za sprawą miejscowego Górnika. Teraz 

ogromną szansę na awans do ekstraklasy mają piłkarki ASZ PWSZ Wałbrzych. Dlatego Łukasz Nowakowski z 
„Dolnośląskiej Piłki” wybrał się do Prezesa ASZ PWSZ Wałbrzych Tadeusza Pogorzelskiego.  – czytaj str. 4.

Mocniejsi na wiosnę
 Piast Wrocław-Żerniki to drużyna, która już od kilku sezonów 

z powodzeniem walczy we wrocławskiej klasie okręgowej. Dla tej 
drużyny ważna jest stabilizacja i spokojne realizowanie wyznaczanych 
celów. Z trenerem Jackiem Kucharskim rozmawiał Adam Cierpik – 
czytaj str. 11.

Raport z pierwszoligowego frontu
Od zakończenia przedłużonej rundy jesiennej na boiskach I ligi minęły  trzy miesiące, a już mamy za sobą 

pierwsze marcowe kolejki. W związku z tym mogę się pokusić o podsumowanie ciężko przepracowanego 
okresu zimowego w Chrobrym Głogów, Miedzi Legnica i Zagłębiu Lubin. Żaden z trzech klubów nie próż-
nował i zrobił sporo, żeby w rundę wiosenną wejść w wysokiej formie – naszym pierwszoligowcom przyjrzał 
się Michał Rygiel – czytaj str. 5.

Antończyk: 
Sportowo spełniona

Daria Antończyk, bramkarka reprezentacji Polski, w wywiadzie z 
Łukaszem Nowakowskim opowiada o tym na czym skupiają się kluby 
holenderskie w przygotowaniach pomiędzy sezonami, co ma zamiar robić 
w przyszłości oraz czy kobieca piłka nożna może być jednym źródłem do-
chodu – o  byłej zawodniczce słynnego Ajaksu Amsterdam czytaj  na str. 16.

Historia pierwszego meczu
Może plakaty z podobiznami Markowskiego, Sepetowskiego lub kadrowiczów Dolnośląskiego ZPN jeszcze 

nie zdobią ścian pokojów młodych adeptów futbolu, ale nie można nie zauważyć klubów piłkarskich funkcjo-
nujących w znacznej ilości miejscowości, rywalizujących na co dzień o ligowe punkty. Może nie są one pro-
fesjonalnie zorganizowane, może nie grają na pięknych stadionach będących istnymi cudami architektury, ale 
ich istnienie wybija rytm życia sporej masie ludzi. Tak jest w roku 2015. A jak do tego doszło? -  z materiałów 
archiwalnych skorzystał Marcin Zwierzyński – czytaj str. 6.

Piłkarska wiosna

8

Skupić się na przyszłości
Adam Cierpik

Historia klubu ze Środy Śląskiej sięga okre-
su powojennego. Nowych mieszkańców 
Dolnego Śląska charakteryzowało zami-
łowanie do sportu, dlatego także w miej-
scowości oddalonej o nieco ponad 30 km 
pojawił się klub piłkarski. W 1946 roku po-
wstał klub sportowy SKRA. Piłkarze swoje 
mecze rozgrywali na poniemieckim stadio-
nie, który musiał zostać odbudowany, po-
nieważ znacznie ucierpiał w wyniku dzia-
łań wojennych. W latach 1949-52 powstał 
klub Polonia Środa Śląska, w którym grali 
zawodnicy z okolicznych terenów. 

W latach  sześćdziesiątych ubiegłego wie-
ku klub otrzymał status Ludowego Klubu 
Sportowego. Rok 1972 zapisał się czarny-
mi zgłoskami w historii klubu. Wtedy to 
zespół grając w A-klasie po słabym sezo-
nie musiał przełknąć gorzką pigułkę, jaką 
niewątpliwie był spadek do B-klasy. Po 
siedmiu latach i wcześniejszym powrocie 
do A-klasy, zespół, który był prowadzony 
przez Edwarda Hołówkę awansował do 

dawnej klasy „W”. Obecnie Polonia gra 
w klasie okręgowej i po rundzie jesiennej 
sezonu 2014/15 zajmuje szóste miejsce. W 
przyszłym roku klub będzie obchodził sie-
demdziesięciolecielecie istnienia. 

Wiosną Polonia odniosła jak dotąd tylko 
jedną wygraną,  ale przegrała z faworyta-
mi ligi: Oleśnicą i Wratislavią. Kibice liczą, 
że kolejne spotkania będą bardziej okazałe 
jeśli chodzi o zdobycze punktowe. Na kilka 
pytań naszej redakcji  odpowiada członek 
Zarządu klubu ze Środy Śląskiej, Robert 
Kozak.

- Mógłby pan dokonać prezentacji swo-
jego klubu? 
- Klub MLKS ‚’Polonia’’ Środa Śląska od 
kilku lat ukierunkował swoje działanie na 
szkoleniu dzieci i młodzieży, zależy nam 
na mocnej grupie wychowanków którzy w 
przyszłości stanowili by główny trzon dru-
żyny seniorskiej. Obecnie w klubie mamy 
pełną drabinkę szkoleniową - żaki, orliki, 

młodzicy (Dolnośląska Liga Młodzików 
- w sezonie 2013/2014 wicemistrzostwo 
Dolnego Śląska), trampkarzy (Dolnośląska 
Liga Trampkarzy), juniorów młodszych 
(klasa okręgowa juniorów młodszych), ju-
niorów starszych (klasa okręgowa juniorów 
starszych) i seniorów (klasa okręgowa se-
niorów ). Funkcjonowanie klubu opiera się 
w głównej mierze na dotacjach z Urzędu 
Gminy Środa Śląska, a także na datkach od 
sponsorów, od lat wspierają nas min. RO-
BEN, VORWERK, GOTEC, ROTOM.

- Czy zespół dobrze przepracował okres 
zimowy oraz czy doszło do znaczących 
zmian w klubie?
- Przygotowania do rundy wiosennej pierw-
szego zespołu odbywały się na naszych 
obiektach w Środzie Śląskiej, frekwencja 
na treningach była naprawdę zadowalająca 
i chłopcy trenowali cztery razy w tygodniu. 
Zespół rozegrał siedem meczy w okresie 
przygotowawczym i zdaniem trenera jeste-
śmy dobrze przygotowani do rundy wio-

sennej sezonu 2014/2015. Po półrocznym 
okresie gry w KP Brzeg Dolny wrócił do 
nas Marcin Antosiewicz, naszym zawod-
nikiem został Sylwester Kurek (Bystrzyca 
Katy Wrocławskie) przez co kadra zespołu 
seniorskiego liczy blisko dwudziestu za-
wodników - jesienią naszą główną bolączką 
były braki kadrowe.

- Jakie są cele klubu na rundę wiosenną?
- Jeśli chodzi o rundę wiosenną - drużynie 
seniorów ‚’awans’’ nie grozi więc skupia-
my się głównie na budowaniu zespołu któ-
ry w sezonie 2015/2016 powalczy o awans 
do czwartej ligi. 
Drużyna juniorów starszych po rundzie je-
siennej zajmowała drugie miejsce w okrę-
gówce juniorów i trener razem z drużyną 
oraz oczywiście z Zarządem, postawili so-
bie cel w postaci awansu drużyny juniorów 
do Dolnośląskiej Ligi Juniorów Starszych.

- Dziękuję za rozmowę.

Polonia Środa Śląska 
jest drużyną, która 

posiada rozbudowany 
system pracy z mło-
dzieżą. W drużynach 
młodzieżowych swój 
piłkarski talent rozwi-
jają dzieci w każdej 
z grup wiekowych. 
Obecny sezon nie 

należy do tych „wy-
marzonych” dla klu-
bu, dlatego już teraz 
głównym celem jest 

budowanie składu na 
przyszłość.

KLUBOWO

Fot: klub
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WROCŁAW
Dwie drużyny z III Ligi się spotkały i pięć 
bramek kibicom sprezentowały. Chodzi o 
mecz półfinału Pucharu Polski strefy wro-
cławskiej, w którym 15. kwietnia Żmigród 
podejmował przed własną publicznością pił-
karzy Ślęzy. Jako pierwsi prowadzenie ob-
jęli gospodarze, co stało się możliwe dzięki 
bramce Mazurka po dwóch kwadransach gry, 
lecz nim sędzia zaprosił piłkarzy na przerwę, 
do wyrównania doprowadził Rajter. Rów-
nież w drugą połowę spotkania lepiej weszli 
reprezentanci Żmigrodu i w 55. minucie gola 
na 2:1 zdobył Piotr Mrowiec, ale końcówka 
zawodów należała już do gości – najpierw 
wyrównał Tchouague, a w 87 minucie zwy-
cięstwo oraz awans do finału wrocławianom 
zapewniło trafienie Andrzeja Korytka.
Drugi finalista również na co dzień wystę-
puje w III Lidze, więc ogólnie Puchar Polski 
strefy wrocławskiej obył się w trwającym 
sezonie bez większych niespodzianek. 15. 
kwietnia IV – ligowa Wielka Lipa podejmo-
wała na swoim obiekcie grających szczebel 
wyżej piłkarzy z Gaci i już w trzeciej minu-
cie zawodów wyżej notowani goście objęli 
prowadzenie, po golu Pożaryckiego. Następ-
ne minuty przebiegały pod dyktando gospo-
darzy, którzy mieli trzy dogodne do wyrów-
nania sytuacje, lecz tego dnia skuteczność 
nie była sprzymierzeńcem Sokoła. Na bram-
kę wyrównującą kibice musieli poczekać do 
55. minuty, wtedy celnym strzałem popisał 
się Pyzłowski, ale chwilę później Michał 
Wróbel ustalił rezultat na 1:2 transportując 
Gać do finału, który rozegrany zostanie 13. 
maja 2015 roku.

FINAŁ 13. maja 2015 roku.
Foto Higiena Błyskawica Gać (III) – Ślęza 

Wrocław (III) 

JELENIA GÓRA
Wiemy już też kto zagra o półfinał woje-
wódzkiego etapu Pucharu Tysiąc Drużyn 
w okolicach Jeleniej Góry i chyba możemy 
wskazać zdecydowanego faworyta tego po-
jedynku. Jedną z rewelacji omawianych roz-
grywek w trwającym sezonie była A Klaso-
wa Julia Szklarska Poręba, ale każda historia 
musi mieć swój koniec. W tym przypadku 
koniec przypadł na półfinał, w którym do 
przerwy gracze Mirska prowadzili z Julią 
0:2. A - klasowicz jednak nie miał zamiaru 
tanio sprzedać skóry i po trafieniach Bednar-
czyka oraz Łozowskiego zrobiło się 2:2. Te 
wydarzenia podrażniły tylko piłkarzy Włók-
niarza, którzy w końcówce zawodów popi-
sali się przyzwoitą skutecznością i wygrali 
ostatecznie 3:7.
Zaskoczeniem nie jest również wynik meczu 
Kowar z Jelenią Górą – beniaminek III Ligi 
dzięki trafieniom Mielnika, Machowskiego 
oraz Statkowskiego pokonał Olimpię 0:3 i 
to właśnie Karkonosze należy uznać za fa-
woryta meczu finałowego, który rozegrany 
zostanie 20. maja na stadionie w Jeleniej 
Górze.
FINAŁ 20. maja 2015 roku.
Włókniarz Mirsk (IV) – Karkonosze Jelenia 
Góra (III)

LEGNICA
Jeden mecz natomiast rozegrany został w 
strefie legnickiej i również tutaj nie było 
mowy o niespodziance – występujące w Kla-

sie Okręgowej Legnickie Pole zostało roz-
gromione przez rezerwy Zagłębia 0:6, a na 
listę strzelców wpisało się aż pięciu piłkarzy. 
Pozostałe trzy mecze ćwierćfinałowe odbędą 
się 22. kwietnia (czyli po oddaniu do druku 
tego numeru „Dolnośląskiej Piłki” - wyniki 
podamy w kolejnym numerze)

¼ FINAŁU  22. kwietnia 2015
KS Polkowice (IV) – Orkan Szczedrzyko-

wice (IV)     
Zryw Kotla (A) – Czarni Rokitki (O)   

Grom Gromadzyń Wielowieś (A) – Przy-
szłość Prusice (A) 

KS Legnickie Pole (O) – Zagłębie II Lubin 
(III)   0:6 

½ FINAŁU  13. maja 2015 roku
FINAŁ 20. maja 2015 roku.

WAŁBRZYCH
Tydzień wcześniej, czyli 8. kwietnia 2015, 
rozegrane zostały mecze ćwierćfinałowe Pu-
charu Polski w strefie wałbrzyskiej. Wszyst-
kie cztery spotkania wygrali goście, co 
oznacza, że niespodzianek nie było, chociaż 
żaden ze zwycięzców nie zdołał zdecydowa-
nie zdominować rywala. Ciekawe zawody 
oglądali kibice w Żarowie, gdzie 8. kwietnia 
pojawiła się reprezentacja Świdnicy i już po 
kwadransie gry prowadzenie gościom za-
pewnił Grzegorz Borowy. Chwilę po zmia-
nie stron do wyrównania doprowadził Adam 
Łagiewka i wynik 1:1 utrzymywał się aż do 
79. minuty, lecz wtedy ponownie dał o sobie 
znać Borowy, którego strzał zmienił rezultat 
na 1:2. Na pięć minut przed końcem na listę 
strzelców wpisał się Jehor Tarnow i Polonia 
ostatecznie wygrała 1:3.

Słabiej w IV Lidze wiedzie się ostatnio Ząb-
kowicom Śląskim, ale w Pucharze Polski po-
stawili się III-ligowej Lechii Dzierżoniów. 
Tylko jeden gol padł w tym meczu, zdobył 
go tuż po przerwie Bartłomiej Cegiełka i 
tym sposobem Lechia wygrała 0:1. Sukce-
su seniorów nie powtórzyli juniorzy – mło-
dzi piłkarze z Dzierżoniowa mierzyli się z 
Czarnymi Wałbrzych i choć prowadzili 1:0 
do przerwy, to po końcowym gwizdku z wy-
granej 1:2 cieszyli się goście, walczący na 
co dzień na szczeblu A Klasy. Do Kamieńca 
Ząbkowickiego wybrała się 8. kwietnia eki-
pa z Bielawy i III-ligowiec nie dał się zasko-
czyć graczom z Okręgówki. Dwa trafienia 
Niewiadomskiego oraz jedno Kuski zapew-
niły Bielawiance wygraną 0:3 i tym samym 
awans do półfinału.

½ FINAŁU  13. maja 2015
Lechia Dzierżoniów (III) – Polonia Stal 

Świdnica (III)
Czarni Wałbrzych – Bielawianka Bielawa

FINAŁ  20. maja 2015 roku.

Zwycięzcy Pucharu Polski w poszczegól-
nych strefach awansują do półfinałów wo-
jewódzkiego szczebla omawianych rozgry-
wek, które zaplanowane są na 27. maja 2015 
roku. Finał natomiast rozegrany zostanie 
10. czerwca 2015 roku. Na zwycięzcę woje-
wódzkiego Pucharu Polski trwającym sezo-
nie czeka nagroda w postaci 30  000 złotych 
oraz oczywiście eliminacje do szczebla cen-
tralnego Pucharu Polski.

Zbliżamy się powoli 
do decydującej fazy 
rozgrywek Pucharu 
Polski na Dolnym 
Śląsku, a na dobrą 
sprawę to już w niej 
jesteśmy. W dwóch 
strefach znamy już 

pary finałowe, w 
jednej półfinałowe, 
a w jednej pozosta-
ły jeszcze do roze-
grania trzy mecze 
ćwierćfinałowe. 

Marcin Zwierzyński/Dolpilka.pl

Pucharowo
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Jaka liga, taki mistrz...
...”powiedzonko” to powtarzane jest w Polsce od wielu lat, zazwyczaj 

w sierpniu (a często też już w lipcu), gdy kolejni złoci medaliści naszego 
kraju udowadniają, że Liga Mistrzów to zdecydowanie za wysokie dla nas 
progi. Czy faktycznie poziom sportowy mistrza danej ligi jest odwzoro-
waniem jej ogólnego poziomu?    – jak zwykle szczegółowa analiza dol-
nośląskiej piłki w wykonaniu Marcina Zwierzyńskiego – czytaj str. 7 – 9.

Apetyt rośnie w miarę jedzenia 
Wałbrzych ostatni raz ekstraklasę w piłce nożnej widział w 1989 roku za sprawą miejscowego Górnika. Teraz 

ogromną szansę na awans do ekstraklasy mają piłkarki ASZ PWSZ Wałbrzych. Dlatego Łukasz Nowakowski z 
„Dolnośląskiej Piłki” wybrał się do Prezesa ASZ PWSZ Wałbrzych Tadeusza Pogorzelskiego.  – czytaj str. 4.

Mocniejsi na wiosnę
 Piast Wrocław-Żerniki to drużyna, która już od kilku sezonów 

z powodzeniem walczy we wrocławskiej klasie okręgowej. Dla tej 
drużyny ważna jest stabilizacja i spokojne realizowanie wyznaczanych 
celów. Z trenerem Jackiem Kucharskim rozmawiał Adam Cierpik – 
czytaj str. 11.

Raport z pierwszoligowego frontu
Od zakończenia przedłużonej rundy jesiennej na boiskach I ligi minęły  trzy miesiące, a już mamy za sobą 

pierwsze marcowe kolejki. W związku z tym mogę się pokusić o podsumowanie ciężko przepracowanego 
okresu zimowego w Chrobrym Głogów, Miedzi Legnica i Zagłębiu Lubin. Żaden z trzech klubów nie próż-
nował i zrobił sporo, żeby w rundę wiosenną wejść w wysokiej formie – naszym pierwszoligowcom przyjrzał 
się Michał Rygiel – czytaj str. 5.

Antończyk: 
Sportowo spełniona

Daria Antończyk, bramkarka reprezentacji Polski, w wywiadzie z 
Łukaszem Nowakowskim opowiada o tym na czym skupiają się kluby 
holenderskie w przygotowaniach pomiędzy sezonami, co ma zamiar robić 
w przyszłości oraz czy kobieca piłka nożna może być jednym źródłem do-
chodu – o  byłej zawodniczce słynnego Ajaksu Amsterdam czytaj  na str. 16.

Historia pierwszego meczu
Może plakaty z podobiznami Markowskiego, Sepetowskiego lub kadrowiczów Dolnośląskiego ZPN jeszcze 

nie zdobią ścian pokojów młodych adeptów futbolu, ale nie można nie zauważyć klubów piłkarskich funkcjo-
nujących w znacznej ilości miejscowości, rywalizujących na co dzień o ligowe punkty. Może nie są one pro-
fesjonalnie zorganizowane, może nie grają na pięknych stadionach będących istnymi cudami architektury, ale 
ich istnienie wybija rytm życia sporej masie ludzi. Tak jest w roku 2015. A jak do tego doszło? -  z materiałów 
archiwalnych skorzystał Marcin Zwierzyński – czytaj str. 6.

Piłkarska wiosna

10

Kiedy pojawia się ból
 Piotr Faltyński  

Najczęściej traktujemy ból jako naszego najgorszego 
wroga, który nam coś zabiera a tymczasem powinni-
śmy nauczyć się go traktować jako naszego sprzymie-
rzeńca na drodze do tworzenia naszej doskonałości. 
Niejednemu zawodnikowi zwłaszcza z doświadcze-
niami kontuzji trudno będzie przestawić swój sposób 
myślenia. Zacznijmy od poznania naszego sprzymie-
rzeńca by dowiedzieć się jaka jest jego rola w naszym 
życiu. 

Sieć
Wszelkie wrażenia i bodźce które odbieramy ze-
wnętrznie i wewnętrznie możemy dzięki układowi 
nerwowemu. Sieć nerwów i receptorów rozmieszczo-
nych w całym naszym ciele informują nasz mózg o 
tym co dzieje się wokół nas, jakie jest położenie na-
szego ciała, jakie otaczają nas zapachy, jaką odczu-
wamy temperaturę, przekazują nam również odczucia 
pragnienia i głodu. Taki przekaz informacji do mózgu 
i do odpowiednich części ciała to zapewnienie równo-
wagi i prawidłowego funkcjonowania w nas samych. 
Każdemu naszemu ruchowi towarzyszą impulsy elek-
tryczne powodujące najdrobniejszy nawet gest a pro-
ces ten trwa nieustannie.

 Zjawisko bólu
 Uczucie bólu wywołane jest uszkodzeniem nerwów, 
ponieważ podczas urazu i zniszczenia tkanek zostają 
przy okazji naruszone zakończenia nerwowe. Ból za-
tem ostrzega nas przed niebezpieczeństwem na przy-
kład przed czymś gorącym, mogącym nas poparzyć. 
Daje nam sygnały o chorobie jaka może się przyda-
rzyć  na przykład przepuklina kręgosłupa, zespół cie-
śni nadgarstka, zapalenie wyrostka robaczkowego, 
zawał serca, ból zęba czy ból ucha. Zmusza nas do 
szukania przyczyn jego pojawienia i do szukania spo-
sobów pomocy  by mu zaradzić.

Podobnie jest z najczęstszymi urazami w życiu pił-
karza. Kiedy przytrafi się nam kontuzja, naciągniemy 
mięsień, więzadła, ścięgna nasz mózg otrzymuje sy-
gnały ostrzegawcze, że dzieje się coś złego w naszym 
organizmie. Błędem największym będzie więc lekce-
ważenie czy niedocenianie impulsów choćby słabych 
jakimi informuje nas nasze ciało, że stało się lub za-
czyna dziać coś złego. Jeszcze obecnie możemy na-
potkac przekonanie, że aby spowodować uszkodzenie 
tkanek miękkich muszą nastąpić silne urazy. Okazuje 
się jednak, że takie kontuzje jako spektakularne po-
kazywane przez media w rzeczywistości występują o 
wiele rzadziej niż urazy powstałe wskutek powolnie 
nakładających się mikrourazów czy przeciążeń. Efek-
tem okazują się silne naciągnięcia czy większe roze-
rwania tkanek mięśni. Prawidłowym zabezpieczeniem 
przed tego typu urazami będzie na pewno w dużej 
mierze odpowiednio przeprowadzona rozgrzewka 
przed treningiem oraz  we właściwy sposób wykonana 
regeneracja. Sposoby i czas odpoczynku są nie mniej 
istotne niż sam trening. 

Ochrona przed bólem
Skoro ból stanowi w nas swoisty alarm czy należy go 
zwalczać? Chroni nas przed urazem czy pogłębieniem 
kontuzji wymuszając ograniczenie ruchu ale równo-
cześnie odbiera nam przyjemność i radość funkcjo-
nowania. Zwalczenie go wiąże się z uśmierzeniem 
go co z kolei wiąże się  z usunięciem przyczyny jego 
powstania. Usunięcie samego bólu to  nieodczuwanie 
bodźców a tym samym nie odbieranie wiadomości o 
zagrożeniach. Nasz sojusznik jest więc nam przydatny 
i tak powinniśmy go traktować do momentu uzyskania 
informacji o przyczynie jego powstania.

Ból pojawia się stopniowo bądź nagle, odbierając nam 
natychmiastowo ochotę do dalszego kontynuowania 
treningu. Zazwyczaj kojarzy się nam z dyskomfortem 
i przykrymi odczuciami i zdarzeniami najczęściej im 
towarzyszącymi jak stłuczenia, otarcia, skręcenia czy 
rozcięcia. Autorem cyklu jest  Piotr Faltyński masaży-
sta, trener odnowy biologicznej.

ZDROWIE

Kinesiotaping, zmniejsza ból 
i nienaturalne odczucia skóry 

i mięśni,wspomaga pracę mięśni

Mankiety uciskowe to system 
do krioterapii,wykazuje działanie 

przeciwbólowe i przeciwobrzękowe

Zastosowanie kompresów żelowych
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Historia klubu sięga roku 1946, kiedy to 
grupa pasjonatów piłki nożnej z Warsztatów 
Mechanicznych nr 9 założyła Klub Sporto-
wy „Warsztatowiec”, który posiadał w sek-
cję piłki nożnej oraz szachów. Rok później 
nastąpiła reorganizacja i klub zmienił na-
zwę na Koło Sportowe nr 9. Do wcześniej-
szych dyscyplin dołączyły m.in. siatkówka 
kobiet i mężczyzn czy kolarstwo . W 1958 
roku doszło do znacznych zmian w klubie. 
Na Walnym Zebraniu przemianowano Koło 
Sportowe nr 9 na Kolejowy Klub Sportowy 
„Polonia”, który swoje mecze i treningi od-
bywał na boisku przy ulicy Na Niskich Łą-
kach. Do najważniejszych osób w historii 
klubu na pewno można zaliczyć Piotra Wałę-
sę, który od 1952 roku związany jest z Polo-
nią i do dzisiaj jest obecny na jej wszystkich  
meczach. Coraz częściej na trybunach zasia-
dają dawni zawodnicy klubu, jak chociażby 
były bramkarz Edward Pałys Jednak na prze-
strzeni lat klub znacznie podupadł i w jego 
historii pojawiło się wiele złych momentów. 
Od czterech lat Polonia Wrocław podnosi się 
po sportowej degradacji. Nie byłoby to moż-
liwe bez wsparcia i działania z pasją obecne-
go prezesa sekcji piłkarskiej, a jednocześnie 
sponsora, Tomasza Malca. W 2011 roku se-
niorzy drużyny z Wrocławia awansowali do 
Klasy Okręgowej, wygrywając 22 mecze na 
26 możliwych oraz nie ponosząc porażki. W 
tym samym roku reaktywowano szkolenie 
dzieci na poziomie żaka, orlika i młodzika. 
Polonia jako jeden z nielicznych klubów 
we Wrocławiu szkoli młodzież w oparciu o 
system klas piłkarskich. Uzdolnione dzieci 
mogą dołączyć do klas sportowych w Szkole 
Podstawowej nr 18. Plan treningów jest do-

pasowany do zajęć w szkole, aby umożliwić 
połączenie nauki z pasją sportową. 
Mówi Tomasz Malec, Prezes Polonii Wro-
cław:

- Jak mógłby Pan opisać obecną sytuację 
klubu?
- Seniorzy niestety zaliczyli spadek z klasy 
okręgowej i występują w klasie A,celem dru-
żyny na wiosnę jest ogranie się zawodników 
i stworzenie kręgosłupa drużyny oraz walka 
w każdym meczu o zwycięstwo. W lecie 
planujemy parę wzmocnień i w przyszłym 
sezonie walkę o powrót do klasy okręgowej. 
Jesteśmy klubem amatorskim gdzie piłkarze 
nie otrzymują wynagrodzenia za udział w 
rozgrywkach, w związku z tym co pół roku 
następowała duża rotacja zawodników. Do-
piero w tym sezonie skład się ustabilizował i 
w zimie doszło tylko dwóch nowych zawod-
ników, stawiamy na młodych zawodników i 
jesteśmy jednym z najmłodszych zespołów 
seniorskich w rozgrywkach,oczywiście też 
znajdują się doświadczeni zawodnicy którzy 
udzielają cennych rad młodszym kolegom. 
Ponieważ stadion na którym trenujemy znaj-
duje się w centrum miasta przyciąga studen-
tów którzy przyjechali na wymianę, dlatego 
dostają szansę na grę i w tym sezonie mamy 
zawodników z Argentyny,Hiszpanii,Wło-
ch,Rumuni i obecnie trenuje z nami dwóch 
Niemców. 

- Z jakich środków klub się utrzymuje?
- Klub jest finansowany przeważnie przez 
firmę Japanserwis i dotację miejską, cały 
czas zabiegamy o pozyskanie sponsorów 
żeby mieć możliwość do podwyższenia stan-

dardów szkolenia młodzieży i awansu dru-
żyny seniorskiej do wyższej ligi. 

- Jak wygląda sprawa szkolenia młodych 
adeptów piłki nożnej?
- Grupy młodzieżowe to nasze oczko w gło-
wie i tu widać ciągle rosnący progres ilościo-
wy jak i jakościowy co nas bardzo cieszy. 
W tym sezonie do rozgrywek zgłoszonych 
mamy prawie 300 zawodników co przy tak 
krótkim czasie od rozpoczęcia odbudowy 
klubu który w 2011 roku posiadał tylko 15 
juniorów jest naszym największym sukce-
sem. Obecnie w rozgrywkach biorą udział 
następujące drużyny: liga terenowa juniora 
starszego, liga terenowa juniora młodszego, 
Dolnośląska liga Trampkarza, Dolnośląska 
liga młodzika, liga terenowa młodzika, dwa 
zespoły orlików, dwa zespoły żaków oraz 
drużyna bambini. 

Na dwa pytania odpowiedział pierwszy tre-
ner drużyny seniorów, Jacek Opałka.

- Czy zespół dobrze przepracował okres 
zimowej przerwy oraz czy doszło do zna-
czących zmian w klubie?
- Polonia to zespół o statusie amatorskim, 
więc trudno oczekiwać stuprocentowej fre-
kwencji na treningach, a to, w moim przeko-
naniu, jest fundament przyszłych wyników. 
Tym nie mniej, liczyłem na większą obec-
ność na zajęciach. Tylko pięciu zawodników 
miało frekwencję powyżej 70%, nie zmienia 
to jednak faktu, że staramy się pracować 
najlepiej jak potrafimy. W okresie przygoto-
wawczym budowaliśmy siłę, wytrzymałość, 
moc, pracowaliśmy nad stabilizacją a w 

dziesięciu rozegranych sparingach, dosko-
naliliśmy elementy taktyczne. Przed startem 
rozgrywek, mogliśmy również przeprowa-
dzić profesjonalne testy określające aktualny 
stan przygotowania organizmów do wysiłku, 
które dały mi odpowiedź na pytanie, jak pod 
względem motorycznym, wyglądają moi 
podopieczni oraz wskazówki do ewentualnej 
modyfikacji obciążeń treningowych. Współ-
pracuję również z fizjoterapeutą Bartoszem 
Burzyńskim, którego pomoc jest nieoce-
niona. Największym problemem jest baza 
treningowa, ale ten kłopot dotyczy wielu 
drużyn, nie tylko amatorskich. Dostępność 
boisk, ale też ich jakość pozostawia wiele 
do życzenia. Pod tym względem Niemcy, 
Anglicy, Holendrzy czy Czesi biją nas na 
głowę. Jeśli chodzi o zmiany, to aktualna 
przerwa między rundami, była wyjątkowa, 
gdyż w stosunku do rundy jesiennej, tylko 2 
zawodników odeszło a na ich miejsce poja-
wili się nowi. W poprzednich okresach rota-
cja graczy była na poziomie 10-12.

- Jakie są cele klubu na rundę wiosenną?
- W nadchodzącej rundzie chcielibyśmy 
podnieść i ustabilizować jakość gry, tym sa-
mym walczyć o zwycięstwo w każdym me-
czu. W kadrze jest wielu młodych chłopców, 
którzy muszą nauczyć się funkcjonować w 
„dorosłym” futbolu i w związku z tym, po-
trzebują nieco czasu. Gdybym miał pokusić 
się o wytypowanie miejsc na koniec sezonu, 
to...czołowa trójka jest poza zasięgiem, gdyż 
starta do trzeciego zespołu wynosi 15 punk-
tów, ale o 4 miejsce podejmiemy walkę.

- Dziękuję za rozmowę.

Na piłkarskiej mapie Wrocławia znajdu-
je się wiele klubów, jednak niewiele z 
nich to kluby w większym stopniu ama-
torskie, które utrzymują się przeważnie 
z dotacji miejskich i jednego sponsora. 
Gdy jeszcze dodamy, że jeden z takich 
klubów jako bardzo istotny cel obrał so-
bie szkolenie młodzieży, to możemy się 
przekonać jak wyjątkowa jest to druży-
na. Te wszystkie wymagania spełnia Po-
lonia Wrocław.

Adam Cierpik 

KLUBOWO

Polonia, 
Polonia!

Fot: Polonia Wrocław
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pierwsze marcowe kolejki. W związku z tym mogę się pokusić o podsumowanie ciężko przepracowanego 
okresu zimowego w Chrobrym Głogów, Miedzi Legnica i Zagłębiu Lubin. Żaden z trzech klubów nie próż-
nował i zrobił sporo, żeby w rundę wiosenną wejść w wysokiej formie – naszym pierwszoligowcom przyjrzał 
się Michał Rygiel – czytaj str. 5.

Antończyk: 
Sportowo spełniona

Daria Antończyk, bramkarka reprezentacji Polski, w wywiadzie z 
Łukaszem Nowakowskim opowiada o tym na czym skupiają się kluby 
holenderskie w przygotowaniach pomiędzy sezonami, co ma zamiar robić 
w przyszłości oraz czy kobieca piłka nożna może być jednym źródłem do-
chodu – o  byłej zawodniczce słynnego Ajaksu Amsterdam czytaj  na str. 16.

Historia pierwszego meczu
Może plakaty z podobiznami Markowskiego, Sepetowskiego lub kadrowiczów Dolnośląskiego ZPN jeszcze 

nie zdobią ścian pokojów młodych adeptów futbolu, ale nie można nie zauważyć klubów piłkarskich funkcjo-
nujących w znacznej ilości miejscowości, rywalizujących na co dzień o ligowe punkty. Może nie są one pro-
fesjonalnie zorganizowane, może nie grają na pięknych stadionach będących istnymi cudami architektury, ale 
ich istnienie wybija rytm życia sporej masie ludzi. Tak jest w roku 2015. A jak do tego doszło? -  z materiałów 
archiwalnych skorzystał Marcin Zwierzyński – czytaj str. 6.
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IV LIGA DOLNOŚLĄSKA
Olimpia Kowary 0-3  Widawa Bierutów

Włókniarz Mirsk 3-2 Nysa Zgorzelec
BKS Bobrzanie   0-0 Orkan Szczedrzykowice

Granica Bogatynia 3-1 Chojnowianka Chojnów
STK GKS Kobierzyce 3-1 LKS Stary Śleszów

AKS Strzegom 3-3 Miedź II Legnica
Orzeł Ząbkowice Śl. 0-4 Sokół Wielka Lipa
Zjednoczeni Żarów 0-4  KS Polkowice

KLASA OKRĘGOWA 
WROCŁAW

Orzeł Sadków 4-1 Orzeł Pawłowice 
Zjednoczeni Łowęcice 1-1  Mirków/Długołęka

Dolpasz Skokowa 0-1 Burza Chwalibożyce 
Bór Oborniki Śląskie 2-0 Czarni Kondratowice 

Wiwa Goszcz 3-1 Polonia Jaszowice
KS Łozina 0-2 Pogoń Oleśnica

Sokół Marcinkowice 0-0 Piast Żerniki  
Falko Rzeplin 2-2 Wratislavia  

Polonia Środa Śl. 2-2 Strzelinianka  
JELENIA GÓRA

Piast Zawidów 0-1 Victoria Ruszów 
Twardy Świętoszów 0-2 GKS Warta Bol.
Leśnik Osiecznica 1-4 Orliki Węgliniec 
GKS Raciborowice 2-3 Lotnik Jeżów Sud.

Piast Wykroty 2-0 Piast Dziwiszów
Olimpia Kamienna G. 0-2 Czarni Lwówek Śl.
Gryf Gryfów Śląski 2-0 Łużyce Lubań 

Włókniarz Leśna 5-0 Hutnik Pieńsk
WAŁBRZYCH

Piast Nowa Ruda 2-2 Unia Złoty Stok 
Iskra Jaszkowa Dln. 0-0 LKS Bystrzyca Górna 

Zamek Kamieniec Ząb. 3-2 Victoria Świebodzice 
Skalnik Czarny Bór 1-4 Nysa Kłodzko 
Karolina Jaworzyna 

Śląska 
2-1 Polonia-Stal II  

Unia Bardo 0-1 Piławianka  
Zryw Gola Świd. 6-1 Trojan Lądek Zdr.

Włókniarz Kudowa Zdr. 0-0 Zdrój Jedlina Zdr
LEGNICA

Zamet Przemków 3-1 GKS Męcinka 
Kaczawa Bieniowice 0-0 Iskra Księginice 
KS Legnickie Pole 3-3 Mieszko Ruszowice 

Iskra Kochlice 1-2 Górnik Złotoryja 
Arkon Przemków 2-3 Czarni Rokitki 

Chrobry II Głogów 1-1 Sparta Grębocice 
Konfeks Legnica 1-1 Stal Chocianów 

Kuźnia Jawor 1-1 Orla Wąsosz 
A KLASA

WROCŁAW 
Grupa I

Parasol Wrocław 2-3 Odra Stary Dwór 
UKS Domanice 8-0 Mechanik Brzezina 

Zjednoczeni Szczepanów 6-4 Błękitni Jerzmanowo  
Kometa Krzelów 1-1 Sokół Smolec 

Piorun Jakubkowice 1-1 Odra Malczyce 
LZS Osiek 0-3 Odra Lubiąż 

MKP Wołów 5-2 MKS Kostomłoty 
Grupa II

Błysk Kuźniczysko 2-2 KS II Łozina 
Widawa Kiełczów 2-1 Zorza Pęgów 

Barycz Sułów 4-2 Sparta Skarszyn 

Burza Godzieszowa 2-2 Plon Gądkowice 
Iskra Pasikurowice 2-1 Victoria Zawonia 

Orzeł Prusice 0-0 Orla Korzeńsko 
Grupa III

Huragan Minkowice Oł. 9-1 Rzemieślnik Oława 
Czarni Jelcz-Laskowice 4-1 Energetyk Siechnice 

Dąb Dobroszyce 7-0 LZS Zbytowa 
Lotos Gaj Oł. 2-1 Zenit Międzybórz 

Foto-Higiena  II 1-5 LZS Solniki M.
Grom Szczodrów 4-2 Pogoń Syców 

Grupa IV
Rapid Domaniów 2-0 Czarni Sobocisko 

BKS Borów 1-0 WKS Wierzbice 
Zachód Sobótka 1-2 Galakticos Solna 

Gromnik Kuropatnik 4-1 Polonia Wrocław
Kolektyw Radwanice 3-1 Olimpia Podgaj 

KS Żórawina 7-1 Ognisko Przeworno 
LKS Brożec 1-1 Nefryt Jordanów Śl.

LEGNICA
Grupa I

Zawisza Serby 4-2 Tęcza Kwielice 
Pogoń Góra 6-3 LZS Ostaszów 

Iskra Droglowice 2-3 LZS Buczyna 
Sokół Jerzmanowa 2-3 Płomień Radwanice 

Orzeł Czerna 3-1 Gwardia Białołęka
Łagoszowia  1-2 Odra Chobienia  

Dragon Jaczów 6-2 Victoria Siciny 
Zryw Kotla 3-1 Korona Czernina 

Grupa II
Zryw Kłębanowice 1-2 Błękitni Koskowice 

Kryształ Chocianowiec 1-2 Czarni Dziewień 
Unia Miłoradzice 1-3 Grom Gromadzyń-W.

Sparta Rudna 4-1 Dąb Stow.Siedliska
Sparta Parszowice 5-0 Górnik Lubin 

Relaks Szklary Dln. 1-2 Iskra Niedźwiedzice 
Prochowiczanka 1-0 Albatros Jaśkowice 
Odra Ścinawa 4-1 Mewa Kunice

Grupa III
Wilki Różana 9-2 LZS Nowy Kościół

Park Targoszyn 3-3 Bazalt Piotrowice 
Sokół Krzywa   4-1 Fenix Pielgrzymka 
Skora Jadwisin 0-3 Nysa Wiadrów 

Rodło Granowice 4-1 Olimpia Olszanica 
Błękitni Kościelec 2-2 Orzeł Zagrodno 

Wilkowianka  1-5 Przyszłość Prusice
WAŁBRZYCH 

Grupa I
Czarni Wałbrzych 7-1 Nysa Kłaczyna 

Włókniarz Głuszyca 1-4 Cukrownik/Polonia  
Wenus Nowice 1-0 Zieloni Mrowiny 

KS Walim 0-2 Sudety Dziećmorowice 
Gwarek Wałbrzych 0-3 Grom Witków 

Biały Orzeł Mieroszów 1-2 Granit Roztoka 
Joker Jaczków 3-3 Unia Jaroszów 

MKS Szczawno Z. 6-1 LKS Wiśniowa
Grupa II

Wieża Rudnica 2-3 Czarni Sieniawka 
Koliber Uciechów 3-2 Rawa Boleścin 

Delta Słupice 0-4   Pogoń Pieszyce
Ślęża Ciepłowody 1-1 Niemczanka  
Płomień Makowice 1-6 Sparta Ziębice 

Tarnovia   0-1 Boxmet Piskorzów 
Skałki Stolec 2-1 Zieloni Łagiewniki 

Henrykowianka   2-3 Victoria Tuszyn 
Grupa III

Łomniczanka   2-0 Zamek Gorzanów 
Czarni Braszowice 2-4 Polonia Ząbkowice Śl.

Polonia Bystrzyca Kł. 1-0 Hutnik Szczytna 
Inter Ożary 3-4 Pogoń Duszniki Zdr.

Śnieżnik Domaszków 6-0 Kryształ Stronie Śl.
KS Polanica Zdr. 3-0 Sudety Międzylesie 

Orlęta Krosnowice 2-0 Odrodzenie Szalejów Dln.
MLKS Radków 1-1 Tęcza Ścinawka Dln

JELENIA GÓRA
Grupa I

Lechia Piechowice 8-0 Bóbr Marciszów 
Rudawy Janowice Wlk. 3-1 Chojnik Jelenia Góra 

Orzeł Wojcieszów 3-0 Nysa Wolbromek
Olimpia II Kowary 3-1 KS 1946 Chełmsko Śl.

Piast Bolków 2-1 Czarni Przedwojów 
Pogoń Świerzawa 2-1 Julia Szklarska P.

Orzeł Lubawka 1-4 KS Łomnica 
Grupa II

Orzeł Platerówka 1-2 Chmielanka 
Sudety Giebułtów 2-1 Bazalt Sulików 

Iskra Łagów 2-7 Stella Lubomierz 
Olsza Olszyna Lub.   3-1 Skalnik Rębiszów
Cosmos Radzimów 4-1 Błękitni Studniska Dln.
Pogoń Markocice 4-1 Kwisa Świeradów Zdr.

Jaśnica Opolno Zdr. 4-2 LZS Radostów
Grupa III

LZS Łaziska 6-0 GKS Iwiny 
GKS Gromadka 3-0 LZS Zaręba 

Majdan Bolesławice 0-4 Rybak Parowa 
Górnik Węgliniec 6-0 Olimpia Jędrzychowice 

KS Łąka 2-0 KS Stare Jaroszowice 
Chrobry Nowogrodziec 3-2 LZS Brzeźnik 

Sparta Zebrzydowa 1-3 GKS Tomaszów Bol.

W Polkowicach
W meczu IV ligi dolnośląskiej 
seniorów piłkarze KGHM ZA-
NAM Polkowice pokonali Włók-
niarza Mirsk 2:0. O meczu lide-
ra – Miedzi II z Kobierzycami 
piszemy  na str. 16.
Polkowiczanie wyszli na mu-
rawę bardzo skoncentrowani i 
szybko chcieli objąć prowadze-
nie.  Pierwsza połowa zakończy-
ła się bezbramkowym remisem. 
W przerwie meczu trener zie-
lono-czarnych Jarosław Pedryc 
przeprowadził męską rozmowę 
ze swoimi piłkarzami. Na drugą 
połowę wyszła drużyna, która za-
częła przeprowadzać groźne akcje 
skrzydłami, stwarzając zagroże-
nie pod bramką rywala. W 63 za 
faul w polu karnym na Krzyszto-
fie Drzazdze arbiter wskazał na 
wapno. Skutecznym egzekutorem 
okazał się sam poszkodowany 
wyprowadzając KGHM ZANAM 
na prowadzenie. 6 minut później 
polkowiczanie prowadzili już 2: 
0, a na listę strzelców strzałem z 
dystansu wpisał się Karol Fryzo-
wicz. Więcej bramek w Polkowi-
cach nie padło. 
Składy:

KGHM ZANAM Polkowice: 
Ptak - Karpiński, Szymik, Wa-
cławczyk, Drzazga (Jurak), Ban-
cewicz, Szuszkiewicz, Kaliciak 
(Zawadzki), Fryzowicz (Surożyń-
ski), Magdziak, Dziadowicz (Ka-
siński). 
Włókniarz Mirsk: Matuszak - 
Grygiel, Kowalski, P. Niemienio-
nek, Jóźwik, B. Morzecki (Badu-
ra), Woźniczka (Górny), Becker 
(Khodzhamkulov), J. Jasiński (S. 
Morzecki), Wichowski (W. Jasiń-
ski), Kozłubski (J. Niemienionek).
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GAZETA   

BEZPŁATNA

Jaka liga, taki mistrz...
...”powiedzonko” to powtarzane jest w Polsce od wielu lat, zazwyczaj 

w sierpniu (a często też już w lipcu), gdy kolejni złoci medaliści naszego 
kraju udowadniają, że Liga Mistrzów to zdecydowanie za wysokie dla nas 
progi. Czy faktycznie poziom sportowy mistrza danej ligi jest odwzoro-
waniem jej ogólnego poziomu?    – jak zwykle szczegółowa analiza dol-
nośląskiej piłki w wykonaniu Marcina Zwierzyńskiego – czytaj str. 7 – 9.

Apetyt rośnie w miarę jedzenia 
Wałbrzych ostatni raz ekstraklasę w piłce nożnej widział w 1989 roku za sprawą miejscowego Górnika. Teraz 

ogromną szansę na awans do ekstraklasy mają piłkarki ASZ PWSZ Wałbrzych. Dlatego Łukasz Nowakowski z 
„Dolnośląskiej Piłki” wybrał się do Prezesa ASZ PWSZ Wałbrzych Tadeusza Pogorzelskiego.  – czytaj str. 4.

Mocniejsi na wiosnę
 Piast Wrocław-Żerniki to drużyna, która już od kilku sezonów 

z powodzeniem walczy we wrocławskiej klasie okręgowej. Dla tej 
drużyny ważna jest stabilizacja i spokojne realizowanie wyznaczanych 
celów. Z trenerem Jackiem Kucharskim rozmawiał Adam Cierpik – 
czytaj str. 11.

Raport z pierwszoligowego frontu
Od zakończenia przedłużonej rundy jesiennej na boiskach I ligi minęły  trzy miesiące, a już mamy za sobą 

pierwsze marcowe kolejki. W związku z tym mogę się pokusić o podsumowanie ciężko przepracowanego 
okresu zimowego w Chrobrym Głogów, Miedzi Legnica i Zagłębiu Lubin. Żaden z trzech klubów nie próż-
nował i zrobił sporo, żeby w rundę wiosenną wejść w wysokiej formie – naszym pierwszoligowcom przyjrzał 
się Michał Rygiel – czytaj str. 5.

Antończyk: 
Sportowo spełniona

Daria Antończyk, bramkarka reprezentacji Polski, w wywiadzie z 
Łukaszem Nowakowskim opowiada o tym na czym skupiają się kluby 
holenderskie w przygotowaniach pomiędzy sezonami, co ma zamiar robić 
w przyszłości oraz czy kobieca piłka nożna może być jednym źródłem do-
chodu – o  byłej zawodniczce słynnego Ajaksu Amsterdam czytaj  na str. 16.

Historia pierwszego meczu
Może plakaty z podobiznami Markowskiego, Sepetowskiego lub kadrowiczów Dolnośląskiego ZPN jeszcze 

nie zdobią ścian pokojów młodych adeptów futbolu, ale nie można nie zauważyć klubów piłkarskich funkcjo-
nujących w znacznej ilości miejscowości, rywalizujących na co dzień o ligowe punkty. Może nie są one pro-
fesjonalnie zorganizowane, może nie grają na pięknych stadionach będących istnymi cudami architektury, ale 
ich istnienie wybija rytm życia sporej masie ludzi. Tak jest w roku 2015. A jak do tego doszło? -  z materiałów 
archiwalnych skorzystał Marcin Zwierzyński – czytaj str. 6.
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JELENIA GÓRA
grupa I

Victoria Czadrów 3-1 Olimpia II Kamienna G.
Uran Okrzeszyn 1-0 Orły Lipienica

Dragon Miszkowice 1-6 Dolomit Pisarzowice
Amfibolit Leszczyniec 2-2 Lesk Sędzisław

Gnejs Ogorzelec 0-2 Olimpia II Krzeszów
Spójnia Sady 0-3 Bóbr Opawa
LZS Janiszów 3-1 Husaria Grzędy

grupa II
Czarni Strzyżowiec 0-4 KS Maciejowa

Pub Gol II Jelenia Góra 3-1 Potok Karpniki
Halniak Miłków 1-2 Orzeł Mysłakowice
Bobry Wojanów 2-1 Mitex Podgórzyn

Jeżów Sudecki/Czernica  4-1 Hottur Borowice
grupa III

Woskar Wojcieszyce 3-1 LZS Kościelnik
LZS Niwnice 1-0 Pogoń Wleń

Zbylut Zbylutów 1-6 Bielany Biedrzychowice
LZS Sobota 3-0 Cosmos Milików

Kwisa Mroczkowice 4-1 KS Pławna
Bazalt Wojciechów 2-2 LZS Kotliska

grupa IV
Kraśnik Dolny 4-6 Orzeł Gościszów
Znicz Kruszyn 2-1 LKS Dobra
KS Trzebień 1-9 TS Parzyce
LZS Nowa 0-3 LKS Ocice

LKS Mierzwin 3-0 Jawa Otok
KS Włodzice 2-3 Roan Tomisław

Kolonia Bolesławiec 1-2 Bóbr Dąbrowa Bol.
grupa V

Piast Czerwona W. 0-0 Granica Miłoszów
Przyszłość Dłużyna 3-0 Sudety Sieniawka

LZS Henryków 0-3 LZS Pisarzowice
LZS Porajów-Kopaczów 8-3 LZS Ręczyn

Granit Gierałtów 0-7 Zryw Bratków

KŁODZKO
grupa I

LKS Bierkowice 1-0 Kalenica Jugów
Zamek Trzebieszowice 3-1 Granica Tłumaczów

Sparta St. Waliszów 1-4 Huragan Bożków
Czermna Kudowa Zdr. 3-4 Słowianin Wolibórz

Zrzeszeni Niwa 1-2 ATS Wojbórz
Lechia Ołdrzychowice 1-6 LKS Wambierzyce

grupa II
Sparta II Ziębice 0-3 Zamek II Kamieniec Ząb.

Cis Brzeźnica 3-0 Piasek Potworów
Perła Płonica 2-0 Przedborowianka 

Błękitni Niedźwiedź 6-0 Kłos Laski
Znicz Lubnów 4-1 Harnaś Starczówek

Spartakus Byczeń 4-2 Victoria Dębowiec

LEGNICA
grupa I

Zamet II Przemków 2-1 Unia Szklary Górne
Arka Trzebnice 4-2 Odra Grodziec Mały

Amator Wierzchowice 3-2 Perła Potoczek
GLKS Gaworzyce 0-3 LZS Nowa Wieś Lub.

Kalina Sobin 2-1 LZS Koźlice

Kłos Moskorzyn   1-2 Hajduk Kłobuczyn
grupa II

Orla II Wąsosz 11-3 Błysk Studzionki w 
Wińsku

Płomień Nieszczyce 1-0 Odra II Chobienia
LZS Retków 5-0 Skarpa Orsk

Sokół Niechlów 0-2 LZS Komorniki 
(k. Polkowic)

Sparta Przedmoście - Błyskawica Luboszyce
Victoria Tymowa 4-0 LZS Żelazny Most

grupa III
Premium Budziwojów 0-3 Radziechowianka 

Czarni Miłkowice 2-0 Płomień Michów
Czarni II Rokitki 2-1 Płomień Nowa W. Gr.

Huragan Nowa W. Zł. 2-1 Mewa Goliszów
LZS Biała 4-1 LZS Czaple

grupa IV
Kaczawa II Bieniowice 5-1 Czarni Golanka Dolna

Korona Kawice 2-1 Iskra II Kochlice
Krokus Kwiatkowice 2-1 Ikar Miłogostowice
Victoria Niemstów 1-4 Huzar Raszówka

Platan Siedlce 1-4 Fortuna Obora
Transportowiec Kłopotów 6-0 Vict. Rzeszotary

grupa V

Polonia Ernestynów 5-6 Tatra Krzeniów
Gryf Olimpia Krotoszyce 7-1 Sokół Sokołowiec

Wilkowianka II   6-2 Lubiatowianka
Huragan Proboszczów 6-0 Platan Sichów
Iskra Jerzmanice Zdrój 0-4 Górnik II Złotoryja

Lechia Rokitnica 8-1 Nysa/Błękitni II Koście-
lec

grupa VI
Chełmy Piotrowice 1-3 Unia Rosochata

Zjednoczeni Snowidza 5-1 Rodło II Granowice
Polgeo Lusina 0-0 Polder-a Damianowo

LZS Budziszów Wielki 2-3 Orzeł Pichorowice
Cicha Woda Tyniec Legn. 1-6 Orzeł Mikołajowice

KS Jarosław 0-3 Orzeł Konary

ŚWIDNICA
grupa I

Herbapol Stanowice 4-2 Zjednoczeni II Żarów
Błyskawica Kalno 3-1 Wierzbianka 
Tęcza Bolesławice 3-2 Płomień Dobromierz

Zryw Łażany 7-0 Orzeł Witoszów
Grom Panków 1-4 Zjednoczeni Gościsław

LKS Piotrowice Św. 0-2 LKS Marcinowice
Błękitni Słotwina 3-0 Darbor Bolesławice

Kłos Lutomia 1-8 Sokół Kostrza
grupa II

Zgoda Grodziszcze 2-0 Orzeł Przerzeczyn Zdrój
Gryf Burkatów 3-0 Iskra Janówek
Sparta Oleszna 0-4 Ślężanka Tąpadła

LKS II Bystrzyca Górna 1-0 Błękitni Owiesno
LKS Gilów 2-3 LKS Dobrocin

Płomień Sokolniki 5-1 Dąb Mościsko
Orzeł Piława Dln. 0-2 Klubokaw. Roztocznik

WAŁBRZYCH
Victoria II Świebodzice 3-1 Płomyk Borówno
Grodno Zagórze Śląskie 1-5 Zagłębie Wałbrzych

Iskra Witków Śląski 5-0 Unia Bogaczowice  
Górnik Boguszów-Gorce 2-0 Podgórze Wałbrzych

WROCŁAW
grupa I

Victoria Orzeszków 3-1 LZS Strupina
ULKS Powidzko  5-4 Ruch Warzęgowo

Odra Uraz 1-2 Rosa Rościsławice
Olimpia Godzięcin 3-0 Promotor Pełczyn

Orkan Borzęcin 2-6 Pogoń Wińsko
Orkan Mojęcice - Lech Barkowo

grupa II
Malinka Malin 3-2 Kometa Kryniczno

Płomień Wisznia M. 2-1 Tomtex Widawa Wrocław
Start Strzeszów 0-1 Dąb Kuraszków

SKS Głuchów Grn. 1-1 Błyskawica Szewce
Sparta Będkowo 0-1 Grom Ligota P.

Sparta Wszemirów 3-7 Silesia Szymanów
grupa III

Tęcza Pisarzowice 1-6 Porcelana Ciechów
Odra Słup 2-4 Cosmos Juszczyn

Orzeł Bukówek 1-3 Burza Wilczków
Pogoń Jastrzębce 0-3 Błyskawica Lenartowice
Pogoń Miękinia 2-1 Błękitni Chwalimierz

Wulkan Ogrodnica 2-10 Czarni Białków 
Zryw Chełm 4-3 Polonia II Środa Śl.

grupa IV
Bat Czerńczyce 4-0 Puma Pietrzykowice

Ambrozja Bogdaszowice 3-0 Piast Lutynia
Dromex Piersno 0-8 Złotniki Wrocław
GLKS Mietków  1-2 LZS Zachowice

grupa V
Błękitni Gniechowice 3-2 Ślęża Sobótka

Tur Wrocław 4-2 Sparta Wrocław
GKS II Kobierzyce 3-0 Polonia Jaksonów

MKS Małuszów 1-4 Orzeł Pustków Wilczk.
Muchobór Wrocław 1-0 Olimpia Żerniki Wr

grupa VI
KP Ludów Śląski 0-2 KS Karszów

Victoria Sarby 1-10 Korona Pęcz
Orzeł Biały K. 4-2 Feniks Pławna

Pogoń Kowalów 3-0 Czarni II Kondratowice
Starter Gęsiniec 7-2 Zryw Chociwel

Ślęza Księginice Wlk.  0-4 FC Pęcz
grupa VII

Zalesie Wójcice 5-0 Świteź Wiązów
Błękitni Siedlce  6-2 Zorza Niemil

KP 86 Borek Strzeliński 0-5 Start Stanowice
Burza Bystrzyca    5-1 Polonia Godzikowice

Dolomit Chwałowice 2-0 Orzeł Marszowice
Szaluna Zębice 6-0 Logan Witowice

grupa VIII
Wratislavia II Wrocław 1-0 KS Brochów 
MPWiK Mokry Dwór 6-1 FC Wrocław Academy

Orzeł Święta Katarzyna 1-3 Długołęka 2000
Piast Nadolice 5-1 KP 99 Śliwice

Skra Wojnowice 2-1 Tęcza Raków
Czarni Chrząstawa 1-0 Tęcza Brzezia Łąka

grupa X
Lotnik Twardogóra 0-0 Pogoń Cieszków
Promień Brzyków 3-0 LZS Grabówka

LZS Kaszyce Wielkie 1-1 Barycz Milicz
Orzeł Biedaszków Wlk. 3-2 Grabowno Wlk.

Płomień Krośnice 3-3 Sokół Ujeździec Wielki
Olimpia Bukowinka 1-2 KS Łazy Wielkie

B- klasy
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Jaka liga, taki mistrz...
...”powiedzonko” to powtarzane jest w Polsce od wielu lat, zazwyczaj 

w sierpniu (a często też już w lipcu), gdy kolejni złoci medaliści naszego 
kraju udowadniają, że Liga Mistrzów to zdecydowanie za wysokie dla nas 
progi. Czy faktycznie poziom sportowy mistrza danej ligi jest odwzoro-
waniem jej ogólnego poziomu?    – jak zwykle szczegółowa analiza dol-
nośląskiej piłki w wykonaniu Marcina Zwierzyńskiego – czytaj str. 7 – 9.

Apetyt rośnie w miarę jedzenia 
Wałbrzych ostatni raz ekstraklasę w piłce nożnej widział w 1989 roku za sprawą miejscowego Górnika. Teraz 

ogromną szansę na awans do ekstraklasy mają piłkarki ASZ PWSZ Wałbrzych. Dlatego Łukasz Nowakowski z 
„Dolnośląskiej Piłki” wybrał się do Prezesa ASZ PWSZ Wałbrzych Tadeusza Pogorzelskiego.  – czytaj str. 4.

Mocniejsi na wiosnę
 Piast Wrocław-Żerniki to drużyna, która już od kilku sezonów 

z powodzeniem walczy we wrocławskiej klasie okręgowej. Dla tej 
drużyny ważna jest stabilizacja i spokojne realizowanie wyznaczanych 
celów. Z trenerem Jackiem Kucharskim rozmawiał Adam Cierpik – 
czytaj str. 11.

Raport z pierwszoligowego frontu
Od zakończenia przedłużonej rundy jesiennej na boiskach I ligi minęły  trzy miesiące, a już mamy za sobą 

pierwsze marcowe kolejki. W związku z tym mogę się pokusić o podsumowanie ciężko przepracowanego 
okresu zimowego w Chrobrym Głogów, Miedzi Legnica i Zagłębiu Lubin. Żaden z trzech klubów nie próż-
nował i zrobił sporo, żeby w rundę wiosenną wejść w wysokiej formie – naszym pierwszoligowcom przyjrzał 
się Michał Rygiel – czytaj str. 5.

Antończyk: 
Sportowo spełniona

Daria Antończyk, bramkarka reprezentacji Polski, w wywiadzie z 
Łukaszem Nowakowskim opowiada o tym na czym skupiają się kluby 
holenderskie w przygotowaniach pomiędzy sezonami, co ma zamiar robić 
w przyszłości oraz czy kobieca piłka nożna może być jednym źródłem do-
chodu – o  byłej zawodniczce słynnego Ajaksu Amsterdam czytaj  na str. 16.

Historia pierwszego meczu
Może plakaty z podobiznami Markowskiego, Sepetowskiego lub kadrowiczów Dolnośląskiego ZPN jeszcze 

nie zdobią ścian pokojów młodych adeptów futbolu, ale nie można nie zauważyć klubów piłkarskich funkcjo-
nujących w znacznej ilości miejscowości, rywalizujących na co dzień o ligowe punkty. Może nie są one pro-
fesjonalnie zorganizowane, może nie grają na pięknych stadionach będących istnymi cudami architektury, ale 
ich istnienie wybija rytm życia sporej masie ludzi. Tak jest w roku 2015. A jak do tego doszło? -  z materiałów 
archiwalnych skorzystał Marcin Zwierzyński – czytaj str. 6.

Piłkarska wiosna
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Paweł Dębek

Ważne i istotne dzisiaj zadanie w wielu gminach, 
szczególnie tam, gdzie zniknęły struktury har-
cerskie i nic specjalnego dla młodych ludzi się 
nie dzieje. 

praca z młodzieżą
Naturalnie więc sport staje się jedynym obszarem, 
zagospodarowującym czas wolny młodzieży. Stąd 
więc bardzo ważne jest, aby na młodzież w klubie 
piłkarskim patrzeć nie tylko przez pryzmat trenin-
gów i wyników, ale również w wymiarze pracy z 
młodzieżą, co oznacza wspieranie rozwoju młodych 
ludzi w szerokim ujęciu, nie tylko fizycznego, ale 
również społecznego czy obywatelskiego. Trener 
staje się więc pracownikiem młodzieżowym, a rola 
jego kompetencji interpersonalnych i umiejętności 
budowania dobrych relacji z młodymi ludźmi – klu-
czowa. 

społeczeństwo obywatelskie
 Słabość organizacji pozarządowych w lokalnych 
środowiskach to przede wszystkim brak miejsc i 
okazji, aby ludzie spotykali się ze sobą, rozmawia-
li, podejmowali wspólne aktywności. W ten sposób 
buduje się lokalna tożsamość, tworzą się silnie zin-
tegrowane społeczności. Wtedy mówimy o społe-
czeństwie obywatelskim. Jeśli chce się zobaczyć, 
jak to działa w praktyce wystarczy pojechać do 
francuskiego miasteczka czy na angielską wieś. Za-
angażowanie we wspólnotę ma tam wymiar jak naj-
bardziej praktyczny. W Polsce brak silnych struktur 
obywatelskich odbija się niskim zaufaniem między 
ludźmi, ze wszystkimi tego konsekwencjami. I tu 
pojawia się kolejne ważne zadanie dla klubu pił-
karskiego. W lokalnej przestrzeni, gdzie nie istnieją 
inne stowarzyszenia czy fundacje, klub sportowy 
zyskuje ogromne znaczenie dla lokalnej społecz-
ności. Jego możliwości integrowania mieszkańców, 
budowania w nich poczucia dumy i wiązania ze 
wspólnotą – są ogromne i mają bardzo duże znacze-
nie dla rozwoju społeczności. Wynik sportowy jest 
równie istotny jak atmosfera pikniku rodzinnego, 
który towarzyszy jego osiąganiu.

wyłanianie liderów
 Rozwój każdej grupy i organizacji w olbrzymiej 
mierze zależy od jakości jej liderów. A na to wpływ 
ma sposób ich selekcji. Od tego w jaki sposób lo-
kalna społeczność wyławia i inwestuje w rozwój 
swoich liderów, zależy to, jak zarządzane jest to co 
wspólne. W dojrzałych społeczeństwach obywatel-
skich podstawowym miejscem, gdzie rodzą się lide-
rzy są organizacje pozarządowe. Z jednej strony są 
one naturalnym poligonem do uczenia się aktywno-
ści, zdobywania sprawności organizacyjnej, a z dru-
giej wykazania się zdolnością dbania o wspólnotę i 
interes ponadjednostkowy. W klubie piłkarskim ten 
trening i poszukiwanie liderów zaczyna się już w 
grupach młodzieżowych, gdzie młodzi ludzie uczą 
się pracy w zespole i przyjmowania odpowiedzial-
nych ról. 

 W lokalnej społeczności klub piłkarski może stać 
się czymś więcej niż stowarzyszeniem sportowym. 
Może być poważną instytucją obywatelską, odgry-
wającą istotną rolę w tejże społeczności. Rolę, która 
znacznie wykracza poza aktywność piłkarską, a ma 
głęboki wpływ na jakość życia mieszkańców. 

Nie samą piłką 
klub żyje

Klub piłkarski to nie tylko miejsce do treno-
wania gry w piłkę. To ważna organizacja po-
zarządowa, pełniąca w lokalnym środowisku 
wiele istotnych funkcji. A przynajmniej taką 

być może. Albo wręcz powinna.
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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 organi-

zacje pozarządowe pracujące z młodzieżą, zarejestrowane na terenie 
powiatów: lwóweckiego, milickiego, lubańskiego, lubińskiego, polko-
wickiego 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!
6. Kompleksowa diagnoza sytuacji Twojej organizacji (odbywa się w 

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

7. Prezentacja/szkolenie (w zależności od zdiagnozowanych potrzeb 
przygotujemy dla Was specjalne szkolenie/prezentację z wybranego 
zakresu)

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

9. Kluczowe informacje (drogą mailową otrzymacie pakiet informacji 
dobranych specjalnie dla Waszej organizacji)

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

11. Plan dalszego rozwoju (w oparciu o diagnozę i przebieg procesu 
doradztwa przygotujemy dla Was propozycję strategii rozwoju or-
ganizacji)

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

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

bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona!
Kinga Ekert

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

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

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

Podstawowym celem Rady jest wzmacnianie organizacji ją tworzących w realizacji 
ich misji oraz współpraca z instytucjami publicznymi w kształtowaniu wysokiej jako-

ści regionalnej polityki młodzieżowej.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym 

Specjaliści od rozwiązań
Think-tank to specyficzna forma organizacji zajmującej się 

badaniami, analizą, debatą i poszukiwaniem rozwiązań doty-

czących spraw publicznych. We Wrocławiu działa jedyny w 

Polsce think-tank pracy z młodzieżą. Ośrodek, który zajmu-

je się analizą i innowacyjnymi rozwiązaniami na rzecz ludzi 

młodych i osób pracujących z młodzieżą. Czym jest i w jakim 

zakresie można skorzystać z jego dorobku?

Instytut powstał w 2001 roku, to jedyny taki ośrodek w skali kraju agregujący wiedzę i dobre praktyki pracy 
z młodzieżą oraz krytycznie analizujący zastaną rzeczywistość.

Jest w sieci
Śodki komunikacji z jakich korzysta to serwis internetowy www.ies.org.pl, a w jego ramach blog o pracy 

z młodzieżą, newsletter i intensywna obecność w social mediach.
Autorzy bloga o pracy z młodzieżą dwa razy w tygodniu prezentują ciekawą perspektywę na różnorodne 

zagadnienia z zakresu pracy z młodzieżą. Znaleźć tu można z powodzeniem wpisy z zakresu metodyki pracy 
z młodzieżą, zarządzania projektami młodzieżowymi, wolontariatu etc.

Regularnie
Newsletter  wysyłany raz na dwa tygodnie to zbiór informacji pokazujących to, co najważniejsze w pracy 

z młodzieżą: informacje o źródłach finansowania, polityka młodzieżowa, przegląd blogosfery, najciekawsze 
projekty, ważne raporty i badania, kluczowe analizy i informacje.

To jednak, co pozwala sprawdzić wiarygodność i kompetencje think-tanku oraz jego użyteczność to obec-
ność w socialmediach. Trzeba przyznać, że Instytut dba o rzetelny i aktualny przekaz nie tylko na popularnym 
facebooku, ale także na Twitterze, który staje się coraz częściej miejscem wymiany myśli i kształtowania opinii 
publicznej.

Dla każdego
Kto i w jaki sposób może skorzystać z zasobów Instytutu? Każdy! Nie ma tu ograniczeń w dostępie do 

wiedzy w postaci opłat czy selekcji odbiorców. Podstawową platformą jest serwis: blog jako zbiór ciekawych 
refleksji, sekcja raportów i publikacji, a subskrypcja newslettera i śledzenie kanałów sm to gwarancja, że nic 
istotnego nas nie ominie. 

Kinga Ekert
wiceprezes Instytut Edukacji Społecznej, trener, coach
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Jaka liga, taki mistrz...
...”powiedzonko” to powtarzane jest w Polsce od wielu lat, zazwyczaj 

w sierpniu (a często też już w lipcu), gdy kolejni złoci medaliści naszego 
kraju udowadniają, że Liga Mistrzów to zdecydowanie za wysokie dla nas 
progi. Czy faktycznie poziom sportowy mistrza danej ligi jest odwzoro-
waniem jej ogólnego poziomu?    – jak zwykle szczegółowa analiza dol-
nośląskiej piłki w wykonaniu Marcina Zwierzyńskiego – czytaj str. 7 – 9.

Apetyt rośnie w miarę jedzenia 
Wałbrzych ostatni raz ekstraklasę w piłce nożnej widział w 1989 roku za sprawą miejscowego Górnika. Teraz 

ogromną szansę na awans do ekstraklasy mają piłkarki ASZ PWSZ Wałbrzych. Dlatego Łukasz Nowakowski z 
„Dolnośląskiej Piłki” wybrał się do Prezesa ASZ PWSZ Wałbrzych Tadeusza Pogorzelskiego.  – czytaj str. 4.

Mocniejsi na wiosnę
 Piast Wrocław-Żerniki to drużyna, która już od kilku sezonów 

z powodzeniem walczy we wrocławskiej klasie okręgowej. Dla tej 
drużyny ważna jest stabilizacja i spokojne realizowanie wyznaczanych 
celów. Z trenerem Jackiem Kucharskim rozmawiał Adam Cierpik – 
czytaj str. 11.

Raport z pierwszoligowego frontu
Od zakończenia przedłużonej rundy jesiennej na boiskach I ligi minęły  trzy miesiące, a już mamy za sobą 

pierwsze marcowe kolejki. W związku z tym mogę się pokusić o podsumowanie ciężko przepracowanego 
okresu zimowego w Chrobrym Głogów, Miedzi Legnica i Zagłębiu Lubin. Żaden z trzech klubów nie próż-
nował i zrobił sporo, żeby w rundę wiosenną wejść w wysokiej formie – naszym pierwszoligowcom przyjrzał 
się Michał Rygiel – czytaj str. 5.

Antończyk: 
Sportowo spełniona

Daria Antończyk, bramkarka reprezentacji Polski, w wywiadzie z 
Łukaszem Nowakowskim opowiada o tym na czym skupiają się kluby 
holenderskie w przygotowaniach pomiędzy sezonami, co ma zamiar robić 
w przyszłości oraz czy kobieca piłka nożna może być jednym źródłem do-
chodu – o  byłej zawodniczce słynnego Ajaksu Amsterdam czytaj  na str. 16.

Historia pierwszego meczu
Może plakaty z podobiznami Markowskiego, Sepetowskiego lub kadrowiczów Dolnośląskiego ZPN jeszcze 

nie zdobią ścian pokojów młodych adeptów futbolu, ale nie można nie zauważyć klubów piłkarskich funkcjo-
nujących w znacznej ilości miejscowości, rywalizujących na co dzień o ligowe punkty. Może nie są one pro-
fesjonalnie zorganizowane, może nie grają na pięknych stadionach będących istnymi cudami architektury, ale 
ich istnienie wybija rytm życia sporej masie ludzi. Tak jest w roku 2015. A jak do tego doszło? -  z materiałów 
archiwalnych skorzystał Marcin Zwierzyński – czytaj str. 6.

Piłkarska wiosna

15

Maciej Żyłka

Przewinienia dyscyplinarne zwią-
zane z dopingiem w piłce nożnej 
podlegają karze, a katalog prze-
winień, tryb postępowania oraz 
kary określają Modelowe Reguły 
Antydopingowe ustalone przez 
Komisję do zwalczana dopingu w 
sporcie uwzględniające przepisy 
dyscyplinarne FIFA i UEFA (art. 
78 Regulaminu). Warto dodać, że 
wspomniane Modelowe Reguły 
Antydopingowe stanowią załącz-
nik nr 1 do Regulaminu Dyscypli-
narnego PZPN.

Czynnie i biernie
Co do regulacji dotyczących ko-
rupcji w piłce nożnej, to zgodnie z 
art. 79 Regulaminu Dyscyplinarne-
go PZPN, karom podlegają osoby, 
które uczestniczyły w procederze 
korupcyjnym i to zarówno korup-
cji czynnej, jak i biernej. Korupcja 
czynna ma miejsce gdy osoba wrę-
cza (daje), bądź obiecuje udzielić 
łapówki w zamian za załatwienie 
sprawy (np. ustawienie wyniku) 
przez osobę przyjmującą korzyść 
majątkową lub osobistą albo jej 
obietnicę. Korupcja bierna ma 
miejsce wtedy kiedy osoba mająca 
wpływ na sprawę (np. ustawienie 
wyniku) przyjmuje korzyść mająt-
kową lub osobistą lub jej obietnicę. 
W świetle art. 79 §1 Regulaminu, 
osoba, czyniąca przygotowania, 
usiłująca udzielić, udzielająca lub 
obiecująca udzielić korzyści ma-
jątkowej lub osobistej w zamian 
za nieuczciwe zachowanie, mogą-
ce mieć wpływ na wynik zawo-
dów piłkarskich podlega:  karze 
pieniężnej nie niższej niż 10.000 
zł lub karze dyskwalifikacji cza-
sowej w wymiarze nie niższym 
niż 6 miesięcy lub nawet wyklu-
czeniu z PZPN. W tym przypadku 
karalne jest również usiłowanie, 
przygotowanie i pomocnictwo.  Je-
żeli czynów dopuściły się osoby, 

traktowane w Regulaminie jako 
osoby fizyczne, wówczas organ 
dyscyplinarny może nałożyć na 
nie następujące kary:  karę pienięż-
ną lub weryfikację zawodów jako 
walkower lub  anulowanie wyniku 
meczu. 

Nawet wykluczenie
Inne kary to: zawieszenie lub po-
zbawienie licencji lub przeniesie-
nie zespołu do niższej klasy roz-
grywkowej lub nawet pozbawienie 
tytułu Mistrza Polski, Wicemistrza 
Polski lub Zdobywcy Pucharu Pol-
ski, Pucharu Ligi lub Superpucha-
ru lub nawet wykluczenie z PZPN. 
Warto również podkreślić że na 
mocy przepisu art. 80 Regulaminu 
karze podlega również zaniechanie 
zawiadomienia o korupcji w piłce 
nożnej. 
Przewinienia szczególne dotyczą-
ce sędziów, obserwatorów i dele-
gatów zostały usystematyzowane 
i unormowane w art. 81-96 Regu-
laminu Dyscyplinarnego PZPN. 
Już w art. 81 została ustanowiona 
zasada, że temu rodzajowi przewi-
nień dyscyplinarnych i karom za 
ich popełnienie podlegają odpo-
wiedzialni sędziowie, obserwato-
rzy i delegaci. Pierwsza kategoria 
przewinień, które dotyczą tych 
grup podmiotów, to przewinienia 
związane z wypełnieniem proto-
kołu meczowego wraz z załączni-
kami i jego przesłaniem do odpo-
wiedniego organu związkowego 
czy spółki prowadzącej rozgrywki 
czyli dwie kategorie: „nietermino-
we przesłanie sprawozdania” (art. 
82 Regulaminu Dyscyplinarnego) 
i „uniemożliwienie zamieszcze-
nia zastrzeżeń” (art. 83). Kolejne 
przewinienie związane z tą szcze-
gólną kategorią osób, czyli sędzia-
mi, obserwatorami i delegatami to 
publiczne wypowiedzi tych osób w 
sprawach dotyczących przebiegu 

zawodów prowadzonych lub oce-
nianych przez innych sędziów lub 
obserwatorów. Za nie – na mocy 
art. 84 Regulaminu - wymierza się 
karę: nagany, karę pieniężną, karę 
dyskwalifikacji czasowej do 2 mie-
sięcy.
Następne przewinienia  to nie-
usprawiedliwiona nieobecność 
(art. 85 Regulaminu) i zawarta w 
art. 86 kwestia  prowadzenia zawo-
dów bez asystentów. Z kolei  w art. 
87 uregulowano kwestie sankcji za 
umyślne prowadzenie zawodów w 
sposób sprzeczny z przepisami gry. 

Bez sędziego...
W art. 88 Regulaminu Dyscypli-
narnego umieszczono kategorię 
„nie stawienia się do prowadzenia 
zawodów lub obserwacji”.  Nato-
miast regulacja art. 89 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN to sank-
cje za samowolne prowadzenie 
zawodów, czyli za prowadzenie 
zawodów bez wyznaczenia przez 
Kolegium Sędziów PZPN bądź 
wydziału sędziowskiego właści-
wego związku piłki nożnej lub 
prowadzenie zawodów nie zgło-
szonych do tych organów. 
Teraz o spotkaniach (kontaktach) 
sędziów i obserwatorów z klubami 
oraz spotkaniach (kontaktach) sę-
dziów z obserwatorami. Regulacje 
te mają zapobiegać nieusprawie-

dliwionym lub niezgodnym z prze-
pisami spotkaniom (kontaktom) 
wymienionych powyżej osób. W 
świetle art. 90 Regulaminu Dys-
cyplinarnego, za nieusprawiedli-
wione lub niezgodnie z przepisa-
mi spotkania (kontakty) sędziów i 
obserwatorów z przedstawicielami 
klubów od chwili wyznaczenia na 
sędziego lub obserwatora do chwili 
złożenia w PZPN lub związku pił-
ki nożnej sprawozdania, wymierza 
się karę: dyskwalifikacji czasowej, 
skreślenia z listy sędziów lub ob-
serwatorów, a nawet wykluczenia 
z PZPN. Natomiast na mocy art. 
91, za nieusprawiedliwione lub 
niezgodne z przepisami spotkanie 
(kontakt) obserwatora z sędziami 
przed meczem lub w czasie prze-
rwy w meczu wymierza się kary: 
dyskwalifikacji lub skreślenia z li-
sty sędziów lub obserwatorów.

Zasada rzetelności
Istotną dla funkcji sędziego piłkar-
skiego, obserwatora lub delegata 
jest zasada rzetelności zawarta w 
art. 92 Regulaminu, czyli zgodne-
go ze stanem faktycznym opisy-
wania zdarzeń. Sędzia powinien 
dochowywać przy tym należytej 
staranności, tak by zapisy w pro-
tokole w pełni odzwierciedlały 
zaistniałą sytuację faktyczną. To 
samo dotyczy obserwatora lub de-

legata, który po meczu sporządza 
sprawozdanie. Z kolei przepis art. 
93 Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN dotyczy również obserwato-
rów i delegatów i w jego świetle, 
za świadome pobranie od klubów 
nienależnych świadczeń wymierza 
się karę: karę pieniężna, dyskwa-
lifikację na okres nie mniejszy niż 
1 miesiąc, karę skreślenia z listy 
sędziów lub obserwatorów  lub na-
wet wykluczenia z PZPN.
Ostatnią kategorią przewinienia 
dyscyplinarnego, uregulowaną w 
art. 94 jest „systematyczny brak 
aktywności. Sędziowie, obserwa-
torzy i delegaci podlegają również 
odpowiedzialności dyscyplinar-
nej za popełnienie przestępstwa 
umyślnego, w wyniku którego 
nastąpiło skazanie prawomocnym 
wyrokiem sądu w sprawie karnej 
lub skarbowej. Kary za to przewi-
nienie zawarte są w art. 95 Regula-
minu. Z kolei w świetle art. 96, za 
przewinienia dyscyplinarne z tego 
katalogu, które nie są zagrożone 
karą skreślenia z listy sędziów i 
wykluczenia z PZPN, w przypad-
ku ponownego popełnienia tożsa-
mego przewinienia dyscyplinar-
nego, organ dyscyplinarny może 
wymierzyć takiej osobie również 
karę skreślenia z listy sędziów lub 
wykluczenia z PZPN.

Szerzej o korupcji
Dziś o przepisach rozdziałów IV (Zwalczanie dopingu) i V (Korupcja w piłce nożnej) Re-
gulaminu Dyscyplinarnego PZPN. Są to zagadnienia, które powinny być potraktowane 
o wiele szerzej, ale my skoncentrujemy się jedynie na pryncypiach, a nie na detalach. 
O zwalczaniu dopingu sporo piszemy zawsze na portalu PrawoSportowe.pl, którego je-
stem Redaktorem Naczelnym. Zapraszam do przejrzenia archiwum blogów i na pewno 
znajdą Państwo coś dla siebie.

•    Prawnik w Kancelarii Prawa Gospodarczego i Sportowego
     DAUERMAN,
•    Redaktor Naczelny portalu PrawoSportowe.pl,
•   Członek Dolnośląskiej Komisji Odwoławczej DZPN we Wrocła- 
    wiu, wcześniej przez kilkanaście lat dziennikarz sportowy Radia    
     Wrocław.

Maciej Żyłka

PRAWO
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Jaka liga, taki mistrz...
...”powiedzonko” to powtarzane jest w Polsce od wielu lat, zazwyczaj 

w sierpniu (a często też już w lipcu), gdy kolejni złoci medaliści naszego 
kraju udowadniają, że Liga Mistrzów to zdecydowanie za wysokie dla nas 
progi. Czy faktycznie poziom sportowy mistrza danej ligi jest odwzoro-
waniem jej ogólnego poziomu?    – jak zwykle szczegółowa analiza dol-
nośląskiej piłki w wykonaniu Marcina Zwierzyńskiego – czytaj str. 7 – 9.

Apetyt rośnie w miarę jedzenia 
Wałbrzych ostatni raz ekstraklasę w piłce nożnej widział w 1989 roku za sprawą miejscowego Górnika. Teraz 

ogromną szansę na awans do ekstraklasy mają piłkarki ASZ PWSZ Wałbrzych. Dlatego Łukasz Nowakowski z 
„Dolnośląskiej Piłki” wybrał się do Prezesa ASZ PWSZ Wałbrzych Tadeusza Pogorzelskiego.  – czytaj str. 4.

Mocniejsi na wiosnę
 Piast Wrocław-Żerniki to drużyna, która już od kilku sezonów 

z powodzeniem walczy we wrocławskiej klasie okręgowej. Dla tej 
drużyny ważna jest stabilizacja i spokojne realizowanie wyznaczanych 
celów. Z trenerem Jackiem Kucharskim rozmawiał Adam Cierpik – 
czytaj str. 11.

Raport z pierwszoligowego frontu
Od zakończenia przedłużonej rundy jesiennej na boiskach I ligi minęły  trzy miesiące, a już mamy za sobą 

pierwsze marcowe kolejki. W związku z tym mogę się pokusić o podsumowanie ciężko przepracowanego 
okresu zimowego w Chrobrym Głogów, Miedzi Legnica i Zagłębiu Lubin. Żaden z trzech klubów nie próż-
nował i zrobił sporo, żeby w rundę wiosenną wejść w wysokiej formie – naszym pierwszoligowcom przyjrzał 
się Michał Rygiel – czytaj str. 5.

Antończyk: 
Sportowo spełniona

Daria Antończyk, bramkarka reprezentacji Polski, w wywiadzie z 
Łukaszem Nowakowskim opowiada o tym na czym skupiają się kluby 
holenderskie w przygotowaniach pomiędzy sezonami, co ma zamiar robić 
w przyszłości oraz czy kobieca piłka nożna może być jednym źródłem do-
chodu – o  byłej zawodniczce słynnego Ajaksu Amsterdam czytaj  na str. 16.

Historia pierwszego meczu
Może plakaty z podobiznami Markowskiego, Sepetowskiego lub kadrowiczów Dolnośląskiego ZPN jeszcze 

nie zdobią ścian pokojów młodych adeptów futbolu, ale nie można nie zauważyć klubów piłkarskich funkcjo-
nujących w znacznej ilości miejscowości, rywalizujących na co dzień o ligowe punkty. Może nie są one pro-
fesjonalnie zorganizowane, może nie grają na pięknych stadionach będących istnymi cudami architektury, ale 
ich istnienie wybija rytm życia sporej masie ludzi. Tak jest w roku 2015. A jak do tego doszło? -  z materiałów 
archiwalnych skorzystał Marcin Zwierzyński – czytaj str. 6.

Piłkarska wiosna

16 NA SZCZYCIE

Kolejny Krok AZS 
Łukasz Nowakowski

Po dwóch zwycięstwach z UJ Kraków i 
Rolnikiem Głogówek podopieczne Marci-
na Gryki objęły fotel lidera 1. ligi kobiet 
grupy południowej.  Początek spotkania 
to bardzo duża przewaga AZS, który cały 
czas przebywał na połowie rywalek. Skutek 
odniosło to dopiero w 24 minucie spotka-
nia. Po rzucie rożnym piłkarki Sokoła nie 
potrafiły wybić piłki poza pole karne, co 
wykorzystała Małgorzata Mesjasz. Chwilę 
później było już dwa 2-0. Pięknym strzałem 

tuż przy słupku sprzed pola karnego popisa-
ła się Sofia Gonzales. Cały czas przewaga 
AZS nie podlegała dyskusji. W 40 minucie 
znów rzut rożny dla wałbrzyszanek i znów 
Mesjasz strzela celnie do bramki. Tym ra-
zem uderzenie głową z 7 m od bramki jest 
na tyle precyzyjne, że bramkarka gości od-
prowadziła tylko piłkę wzrokiem do siatki. 
Po zmianie stron trener Marcin Gryka zrobił 
kilka zmian w składzie i mecz się wyrów-
nał. Z każdą minutą piłkarki Sokoła coraz 

bardziej się odkrywają, jednak zawodnicz-
kom spod Chełmca nie udaje się wyprowa-
dzić żadnej zabójczej kontry… do 75 minu-
ty, kiedy to obchodząca w  dniu meczu 16. 
urodziny Klaudia Miłek wykreowała sobie 
sytuacje sam na sam i technicznym uderze-
niem przelobowała bramkarkę gości, usta-
lając wynik spotkania na 4-0. ASZ PWSZ 
Wałbrzych pewnie zmierza po historyczny 
awans do ekstraklasy. 

19.04.2015. 12 Kolejka

AZS PWSZ Wałbrzych Sokół Kolbuszowa 
4:0 (3:0)

AZS PWSZ: Antończyk - Botor, Konopka, 
Mesjasz, Bosacka, Brzeska, Wacławczyk, 
Lizoń, Iwańczuk, Miłek, Gonzales.

Tym razem rozpędzoną lokomotywę o nazwie 
AZS PWSZ Wałbrzych chciały zatrzymać piłkarki 

Sokołu Kolbuszowa. Jak się okazało - nieskutecz-
nie. Wałbrzyszanki wygrały spotkanie 4-0 i utrzy-
mały miejsce, które daje awans do ekstraklasy.

Na boisku nie było widać żadnej różnicy 
i gdyby ktoś niezorientowany przystanął 
na chwilę, by popatrzeć sobie na mecz, 
stwierdziłby, że grający przeciwnicy są-
siadują ze sobą w tabeli. Zawody zaczęły 
się jednak zdecydowanie lepiej dla go-
spodarzy, już w 40. sekundzie bramkarza 
przyjezdnych pokonał Hubert Krawczun, 
lecz w tym przypadku arbiter dopatrzył 
się spalonego. Co się odwlekło, to nie 
uciekło – dwie minuty później Krzysztof 
Korny ponownie wyciągał piłkę z siat-
ki, ale tym razem Mateusz Zatwarnicki 
zrobił wszystko zgodnie z przepisami i 

Miedź II objęła prowadzenie. Im więcej 
czasu upływało, tym bardziej mecz się 
wyrównywał, STK GKS nie tylko nie 
pozwolił liderowi na strzelenie kolejnych 
goli, ale dzięki pięknej bramce Kamila 
Kaczmarka z rzutu wolnego w 20. minu-
cie doprowadził do wyrównania. Ku zdu-
mieniu miejscowych kibiców kolejnym 
zawodnikiem wpisanym na listę strzel-
ców był ponownie gracz Kobierzyc, tym 
razem Kacper Rokicki, który wykończył 
dośrodkowanie z prawej strony boiska. 
Pierwsza połowa zakończyła się więc 
prowadzeniem gości, a druga rozpoczę-

ła kontrowersją w postaci podyktowania 
rzutu karnego dla Legnicy. O ile faul był 
oczywisty, to już jego miejsce – przed po-
lem, czy w polu karnym – wzbudziło oży-
wioną dyskusję, ale ostatecznie do jede-
nastki podszedł Tomasz Wojciechowski i 
doprowadził do wyrównania. Na jednym 
punkcie żadna z ekip nie miała zamiaru 
poprzestać, Kobierzyce były blisko obję-
cia prowadzenia po strzałach Bartkowa 
oraz Jaworskiego, natomiast najlepszą 
sytuację po stronie gospodarzy zmarno-
wał w 85. minucie Mateusz Zatwarnicki, 
ale bramki tego dnia już nie padły.
Z przebiegu gry wynik 2:2 zdecydowanie 

sprawiedliwy, ale o wiele bardziej zado-
woleni mogli być po meczu gracze Ko-
bierzyc. Goście przyjechali do Legnicy 
bez kilku ważnych zawodników (m.in. 
Morawski oraz Rybiński), a punkt ugrany 
na boisku lidera może okazać się bezcen-
ny w walce o pozostanie w lidze.

Hit w czwartej
Marcin Zwierzyński/Dolpilka.pl

Chociaż w tabeli oba zespoły dzieli prawdziwa ot-
chłań, to statystyki z rundy rewanżowej zapowiadały 
ciekawe spotkanie. Mowa o Miedzi II oraz Kobierzy-
cach, które 18. kwietnia zainaugurowały swoim po-
jedynkiem 21. kolejkę IV Ligi dolnośląskiej, a w tym 

przypadku liczby się nie pomyliły się. 

MIEDŹ II LEGNICA  – STK GKS KOBIERZYCE
  5 strzały celne   3
 6 strzały niecelne 4

4 strzały zablokowane 2
5  rzuty rożne  1

15  faule  21
1  żółte kartki  3


