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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 14/2015
Finansowane przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministra Pracy i Polityki Społecznej

GAZETA
BEZPŁATNA

Pucharowo 

Rozgrywki Pucharu Polski na szczeblu dolnośląskim wkraczają w 
decydującą fazę. Nie brakuje niespodzianek... – Marcin Zwierzyń-
ski i Marek Szpyra – str. 3 .

Piłkarska duma Węgrowa
 

Na bieżąco aktualizowane relacje z ligowych spotkań 
i niemal po każdym meczu galeria zdjęć oraz skrót wi-
deo z bramkami i najlepszymi akcjami. Jak się okazu-
je, standard nie tylko w profesjonalnych klubach, ale 
również w B-klasowej Perle Węgrów (gmina Długo-
łęka).
- Stwierdziliśmy, że bez tego nasza drużyna wyginie 
śmiercią naturalną. W okolicy w niemal każdej miej-
scowości jest drużyna, dlatego o zawodników bywa 
ciężko. Doszliśmy do wniosku, że coś musi nas wy-
różniać z tłumu.  Zaczęliśmy od strony internetowej, 
potem były zdjęcia, a nagranie jednej z boiskowych 
sytuacji zapoczątkowało klubową telewizję mówi Ka-
mil Dulnik w rozmowie z Bartkiem Michalakiem – str. 
16.

Są zasady!
 

Podstawowe zasady postępowania dys-
cyplinarnego w polskiej piłce nożnej – to 
m.in. temat kolejnej analizy prawnej, którą 
przedstawia Maciej Żyłka – str. 15.

Dołożymy wszelkich starań, aby takie miasto jak Twardogó-
ra miało drużynę w klasie A, a nawet i wyżej - mówi Zbigniew 
Rusiecki,  najlepszy strzelec Lotnika Twardogóra, lider grupy X 
B-klasy, w rundzie wiosennej – w rozmowie z Bartkiem Micha-
lakiem – str. 14.

Górnik walczący 

Wałbrzyski Górnik dokonuje rzeczy niespo-
tykanej. Bez względu czy wałbrzyszanom 
uda się utrzymać II ligę, to co wyprawiają 
wiosną jest godne podziwu – Łukasz Nowa-
kowski – str. 6.

Być prezesem...
 

„Łubu dubu, łubu dubu, niech nam żyje prezes naszego klubu, 
niech żyje nam.” Od tego właśnie rozpoczyna się kariera każde-
go nowego prezesa klubu piłkarskiego. Na początek jest euforia i 
duża motywacja do działania, bo przecież być prezesem lokalnego 
klubu to wielkie wyróżnienie ale i ciężka społeczna praca – zwie-
rza się Jan Prezesowski, prezes jednego z dolnośląskich klubów– 
str. 8-9.

...nie jest nudno
W Legnicy nie potrzebują żadnych par-
ków rozrywki, żeby przeżyć huśtawkę 
nastrojów. Wystarczy, że poszukujący 
wrażeń będą na bieżąco śledzić losy Mie-
dzi. Obecnie na zapleczu Ekstraklasy nie 
ma klubu, który prezentowałby większe 
wahania formy niż drużyna prowadzona 
przez Janusza Kudybę – zauważa Michał 
Rygiel – str. 4.

Twardogóra 
idzie na awans 

Nowy trzecioligowiec 

z Legnicy i Polkowic

Fot. B. Hamanowicz – Miedź Legnica

Karkonosze  rosną w siłę
W ubiegłym sezonie zdobyli upragniony awans do 
III ligi. W tym niemal zapewnili sobie utrzymanie. O 
klubie z Tomaszem Kowalczykiem, Prezesem Zarzą-
du Miejskiego Klubu Sportowego Karkonosze Jelenia 
Góra rozmawia Janusz Jakubik – str. 7.
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Szanowni Czytelnicy

Jesteśmy w „gorącym”, pucharo-
wym tygodniu. Kibice mogą być 
usatysfakcjonowani. Mamy w tych 
meczach wszystko to, co sprawia, 
że futbol jest piękny. Bramki, za-
cięte spotkania i zespoły z niższych 
klas rozgrywkowych (jak na przy-
kład A-klasowy Grom Gromadzyń 
Wielowieś), które ambitnie walczą  
z faworytami. 
W Szczedrzykowicach, skąd dobie-
gały narzekania niektórych kibiców 
na „skazanie” ich ulubieńców na 
grę w okręgowym półfinale prze-
ciwko rezerwom Zagłębia Lubin, 

doszło do sporej niespodzianki. Or-
kan wyeliminował Zagłębie! I ten 
mecz zapewne  na długo pozostanie 
w pamięci „Orkanowców”, choć 
jak każdej drużynie, życzymy aby 
przygoda z Pucharami trwała jak 
najdłużej. W Szczedrzykowicach 
były emocje, karne... 

Podobny scenariusz został napisa-
ny dla wrocławskiego finału okrę-
gowego. Ślęza także potrzebowała 
jedenastek, by pokonać Foto Higie-
nę. Obie ekipy stworzyły piękne, 
piłkarskie widowisko. I tak zapew-

ne będzie w kolejnych okręgowych 
finałach oraz potem już podczas 
spotkań pomiędzy najlepszymi, pu-
charowymi drużynami na Dolnym 
Śląsku. Trzymamy za Was kciuki!

Andrzej Padewski
prezes Dolnośląskiego 

Związku Piłki Nożnej

Z przyjemnością możemy odnotować fakt, że znamy już 
dwie ekipy z naszej czwartej ligi, które w przyszłym sezonie 
zagrają o szczebel wyżej. Rezerwy Miedzi (radość piłkarzy  
po awansie prezentujemy na stronie pierwszej) oraz ekipa 
z Polkowic grają  tym sezonie bardzo dobrze i należy tylko 
życzyć, aby również w trzeciej lidze szło im jak najlepiej.

Trwa  sprzedaż biletów 
na mecz Polska – Gru-
zja, który odbędzie się na 
Stadionie Narodowym w 
Warszawie, 13.06.2015r. o 
godzinie 18.00.

Bilety są dostępne w następują-
cych kategoriach cenowych:  Bilet 
kategorii I – 200pln, Bilet katego-
rii II – 160pln

Dolnośląśki Związek Piłki Nożnej 
pośredniczy w zakupie biletów na 

mecz. Zamówienie powinno być 
przesłane na adres e-mail: 
bilety@dolnoslaskizpn.pl oraz 
musi zawierać:

Klub, Imię, Nazwisko, Pesel, kate-
gorie biletu oraz Nr telefonu osób 
dla których składane jest zamó-
wienie. Ilość biletów ograniczona! 
O możliwości zakupu będzie decy-
dowała kolejność zgłoszeń!  Bilety 
będą wysyłane od dnia 25.05.2015 
roku. Uwaga! Nie będzie prowa-
dzona sprzedaż w kasach stadionu. 

Polska – Gruzja!

Grają dopiero w siódmej lidze, ale 
udało im się dotrzeć do półfinału Pu-
charu Polski OZPN. Choć przegrali 
w trzecioligową Bielawianką 1:4, to 
na boisku zaprezentowali niemałą de-
terminację i zostawili sporo zdrowia. 
Organizacji mogą im pozazdrościć ze-
społy z wyższych lig. Podczas spotkań 
kolportują programy meczowe, a ich 
strona internetowa przewyższa jako-
ścią wiele witryn pierwszoligowych i 
drugoligowych klubów.  Mowa o Czar-
nych Wałbrzych, tegorocznej sensacji 
lokalnych rozgrywek pucharowych. 

W drugiej połowie meczu z Bielawian-
ką piękną bramkę z woleja zdobył ka-
pitan Czarnych, 39-letni Patryk Kon-
sewicz. Po meczu zamieniliśmy kilka 
słów ze strzelcem bramki.

- Jakie to uczucie strzelić bramkę 
trzecioligowcowi?
 - Na pewno fajne, bardzo miłe, choć 
nie przesadzajmy, adrenalina nie sko-
czyła. 
- Jak się zaczęła Pana przygoda z pił-
ką nożną?
- W wieku 10 lat znalazłem się w tramp-

karzach Górnika Wałbrzych, przez kil-
ka lat występowałem w zespołach mło-
dzieżowych biało-niebieskich. Później, 
po pięcioletniej przerwie, wróciłem do 
futbolu. Grałem m.in. w Białym Orle 
Mieroszów, ale od lat jestem związany 
jestem z Czarnymi Wałbrzych.

- Mógłby Pan nam przybliżyć wasz 
klub?
- Występujemy w A klasie, gdzie pla-
sujemy się na 13. miejscu, co jest spo-
wodowane słabą w naszym wykona-
niu rundą jesienną. Na wiosnę gramy 
jednak lepiej i liczymy na poprawę 
naszej sytuacji w tabeli. Obecnie me-
cze rozgrywamy na stadionie przy ul. 
Dąbrowskiego w Wałbrzychu, w dziel-
nicy Biały Kamień. Nie jest to jednak 
nasz obiekt, bo swoje domowe mecze 
zawsze rozgrywaliśmy na stadionie 
w dzielnicy Szczawienko. Niestety, 
na tym stadionie spotykały nas róż-
ne przeciwności. Najpierw mieliśmy 
kłopot z przemarszami dzików, które 
niszczyły płytę boiska. Gdy już się 
z tym uporaliśmy, ukradziono nasze 
ogrodzenia wokół obiektu, a prywat-
ne przedsiębiorstwo odcięło dopływ 

wody w szatni. Do tego, teren na któ-
rym znajduje się obiekt nie należy do 
nas, więc w przypadku jakichkolwiek 
inwestycji nie mieliśmy tam wiele do 
powiedzenia. 
W klubie oficjalnie jest zgłoszonych 
28 zawodników, ale regularnie tre-
nujących jest 17, co oczywiście jest 
niewielką liczbą. Brak świeżej krwi 
był zresztą widoczny w meczu z Bie-
lawianką. Za mecze na tym szczeblu 
rozgrywek nie możemy liczyć na stałe 
wynagrodzenia, ale nasz sponsor za-
opatruje nas w premie. Dzięki ostatniej 
premii udało nam się zakupić nowy 
komplet strojów piłkarskich. 

- Czarni Wałbrzych stali się odpo-
wiednikiem Błękitnych Stargard 
Szczeciński w okręgowym Pucharze 
Polski.
- Można tak powiedzieć, choć myślę, 
że dokonaliśmy czegoś więcej. Błękit-
ni w półfinale Pucharu Polski PZPN 
zmierzyli się z Lechem, czyli zespo-
łem grającym dwie klasy rozgrywkowe 
wyżej. My natomiast w swoim półfina-
le podejmowaliśmy drużynę występu-
jącą aż trzy ligi wyżej.   

- Jak wyglądała wasza droga do pół-
finału?
Z okręgu wałbrzyskiego wyszliśmy z 
trzeciej lokaty. Po drodze pokonaliśmy 
grających klasę wyżej rywali tj. Zdrój 
Jedlina Zdrój oraz Skalnik Czarny Bór. 
W ćwierćfinale natomiast pokonaliśmy 
juniorów Lechii Dzierżoniów. W pół-
finale nie daliśmy rady solidniejszemu 
rywalowi, ale uważam, że zaprezento-

waliśmy się z niezłej strony. Różnicy 
trzech klas rozgrywkowych nie było 
widać.

- W Czarnych drzemie spory poten-
cjał, co pokazał tegoroczny okręgo-
wy Puchar Polski. Macie założone 
jakieś wyższe cele?
Chcieliśmy zagrać w finale, na Stadio-
nie Narodowym… Oczywiście żartuję 
(śmiech). Naszym celem jest pierwsza 
piątka w tabeli A klasy, co jest wyko-
nalne, bo w naszej ekipie ma dojść do 
wzmocnień. Chodzi o zawodników w 
równorzędnej ligi, dojdą też zdolni ju-
niorzy i zawodnicy po kontuzjach.

- Finał był blisko. Czego zabrakło by 
się w nim znaleźć?

- Popełnialiśmy za dużo prostych błę-
dów. Pierwszego gola straciliśmy już 
w 1. minucie, później jeden z naszych 
graczy asystował w polu karnym przy 
golu rywali. Pod koniec pierwszej 
połowy doszedł jeszcze głupi faul w 
„szesnastce”, który przyniósł Biela-
wiance rzut karny. Faulowaliśmy za-
wodnika tyłem obróconego do bramki. 
Bez sensu. Nie da się jednak ukryć, że 
piłkarsko zespół z Bielawy jest moc-
niejszy, lepiej poukładany taktycznie. 
Zabrakło nam też sił, większej ilości 
rezerwowych, którzy mogliby dać tro-
chę energii z ławki.

Więcej o klubie na www.ksczarniwal-
brzych1946.futbolowo.pl

Łukasz Nowakowski

Przebiliśmy Błękitnych

Młodziczki Bielawianki Bielawa oraz ULKS MOSIR Sie-
radz awansowały do finałów Mistrzostw Polski Młodziczek.
Dolnoślązaczki zdobyły awans dzięki znakomitej postawie podczas 
turnieju półfinałowego, który odbył się w Bielawie. Gratulujemy i 
trzymamy kciuki za powodzenie w finale.

(sz)
Fot. (arch. A.Padewski)

Brawo „Bielawianki”



Trzy lata Polonia czekała na zwycięstwo 
z Lechią Dzierżoniów. Po zwycięstwie 
2-0 świdniczanie awansowali do finału 
i mogą obronić trofeum zdobyte w po-
przednim sezonie. 
Świdniczanie po wzmocnieniu się w przerwie 
między rundami świetnie rozpoczęli rozgrywki 
i wysoką formę utrzymują do dziś. Jednak w 
środowe popołudnie w półfinale okręgowego 
Pucharu Polski, trudno było wskazać faworyta. 
Szybko inicjatywę przejęła Polonia, ale strzały 
Kamila Kukli i Jegora Tarnova nie znalazły dro-
gi do bramki. W miarę upływu czasu coraz czę-
ściej do głosu dochodzili miejscowi. Swojej oka-
zji nie wykorzystał Marcin Buryło, a  do pustej 
bramki dwukrotnie nie trafił Paweł Ochota. W 
40 minucie po wyrzucie z autu błędy defensywy 
wykorzystał Tarnov, zdobywając swoją kolejną 
bramkę w tym sezonie. Miejscowi po zmianie 
stron,  już w  47 min., stracili drugą bramkę. Po 
dośrodkowaniu z rzutu rożnego na krótki słupek 
Michał Skrypak podwyższył wynik na 2-0 dla 
podopiecznych Marcina Morawskiego. Ten gol  
podłamał chłopców trenera Zbigniewa Soczew-
skiego. Lechia grała ospale, nie miała pomysłu 
na grę. Dopiero po godzinie gry Lechici zaczę-
li się przebudzać. Na ich nieszczęście świetnie 
dysponowany tego dnia był były bramkarz go-
spodarzy, Amin Stitou, który świetnie wychodził 
do dośrodkowań i był pewny w swoich inter-
wencjach. Najlepszą okazję gospodarze mieli 

po strzale Pawła Słoneckiego, który uderzał z 11 
metra, ale po raz kolejny na drodze do bramki 
stanął mu golkiper gości, popisując się świetną 
paradą. Do końca spotkania Polonia świetnie się 
broniła i dowiozła wynik do 90. minuty, awansu-
jąc  do finału okręgowego PP.

Lechia Dzierżoniów – Polonia Stal Świdnica 0:2 
(0:1).  Bramki: Tarnov, Skrypak. 
Lechia: Sztandera - Tyc, Barski, Leśniarek, Sło-
necki, Korkuś (Paszkowski), Buryło, Pietkie-
wicz, Maciejewski (Roszak), Bolisęga (Niedo-
jad), Ochota.
Polonia: Stitou - Luber, Salamon, Sudoł (Ł.Kot), 
Pankowski, Rytko, Jaros, Tarnov (Rosiak), Skry-
pak (Szuba), Kukla (Tobiasz), G. Borowy.

Na półfinale zakończyła się przygoda Czarnych 
Wałbrzych z okręgowym Pucharem Polski – 
podopieczni Marka Żamojcina ulegli u siebie 
trzecioligowej Bielawiance 1:4. 
Już od początku Bielawianka postanowiła poka-
zać swoją siłę i po minucie gry było 1-0. Po pro-
stopadłym podaniu w pole karne w sytuacji sam 
na sam Szymon Radziszewski sprytnym lobem 
pokonał wychodzącego z bramki Piotra Kudaja. 
Wydawało się, że kwestią czasu są kolejne gole 
dla przyjezdnych, ale Czarni nie podłamali się 
i kibice oglądali wyrównany pojedynek. W 14. 
minucie udaną kontrę wałbrzyszan zakończył 
strzałem z ostrego kąta piłkarz Czarnych, ale Pa-

weł Pukacz świetną paradą odbił piłkę na rzut 
rożny. Inicjatywa cały czas należała do gości z 
Bielawy, którzy dążyli do podwyższenia prowa-
dzenia. W 40. minucie po dośrodkowaniu z rzu-
tu wolnego gracz Bielawianki trącił piłkę, która 
zmierzała do bramki, ale efektowną i skuteczną 
interwencją popisał się niewysoki Kudaj. Minu-
tę później Bielawianka miała więcej szczęścia. 
Obrońcy Czarnych nie potrafili wybić futbolów-
ki z „16”. W tym zamieszaniu najlepszy okazał 
się Dawid Włodek, z bliska kierując futbolówkę 
do siatki. W ostatniej minucie pierwszej połowy, 
po przypadkowym faulu obrońcy Czarnych w 
polu karnym i skutecznie wykonanej jedenastce 
przez Daniela Chęcińskiego, goście podwyż-
szyli na 3:0. Przy takim wyniku obie drużyny 
zeszły do szatni. Po zmianie stron Bielawianka 
zwolniła trochę tempo i gra ponownie się wy-
równała. Po równo godzinie gry gospodarze mo-
gli cieszyć się z gola. Po dośrodkowaniu w pole 
karne i zgraniu głową Macieja Łukasika Patryk 
Konsewicz efektownym wolejem umieścił piłkę 
w siatce. Czarni nie zdołali już więcej zdziałać 
w tym meczu, a Bielawianka przypieczętowała 
wygraną na kwadrans przed końcem, gdy po 
wrzutce z prawej strony swoją drugą bramkę w 
tym spotkaniu zdobył Daniel Chęciński i ustalił 
wynik meczu na 4:1. 

Czarni Wałbrzych – Bielawianka 1:4 (0:3). 
Bramki Radziszewski,Włodek, Chęciński - 2, 
Chęciński  -  Konsewicz.
Czarni: Kudaj, Boniowski (Surosz), M. Mudzin, 
Nowicki, Darmochwał, Gołek, Guzik, Marsza-
łek, Łukasik, Janiak, Konsewicz.

Bielawianka: Pukacz, Łaski, Orzech, Morasz, 
Łużny (Prokop), Ślepecki, Kaczmarek, Radzi-
szewski, Włodek, Szydłowski, Chęciński.
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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

3EMOCJE

Marcin Zwierzyński/Dolpilka.pl

Po pierwszej odsłonie widowiska jego świad-
kowie mogli odnieść wrażenie, że na boisku 
występują drużyny z dwóch różnych klas roz-
grywkowych, a zdecydowanie lepiej prezento-
wali się wrocławianie. Nie pozwolili  rozwinąć 
skrzydeł gospodarzom - którzy do przerwy nie 
potrafili poważnie zagrozić bramce pilnowanej 
przez Marcina Gąsiorowskiego - a za to sami co 
chwilę gościli w polu karnym Gaci. Na efekty 
nie trzeba było długo czekać, bo już w 16. mi-
nucie zawodów Jakub Jakóbczyk wykorzystał 
dokładne podanie Mateusza Janasa i przestawił 
licznik wyniku na 0:1. Goście po objęciu prowa-
dzenia poszli za ciosem i już kilka minut później 
Grzegorz Rajter podwyższył na 0:2.  
Sytuacja zmieniła się po zmianie stron, wrocła-
wianie chyba byli na tyle zadowoleni z wyniku, 
że jakoś nie wyrywali się już tak chętnie pod 
bramkę rywala. W grze gospodarzy może trudno 
było odnaleźć ład i porządek, ale jednak coraz 
częściej zakradali się pod pole karne przyjezd-

nych. Efekt mógł być namacalny w 57. minucie, 
kiedy to Gać po raz pierwszy pokonała  Gąsio-
rowskiego, ale sędziowie dopatrzyli się w tej 
sytuacji faulu i bramki nie uznali. Później, po 
rzucie wolnym podyktowanym za faul Celucha, 
zakotłowało się pod bramką Ślęzy, a najlepiej 
odnalazł się w polu karnym Łukasz Kucyniak, 
zdobywając gola kontaktowego. Nie było ra-
dości, był za to pośpiech gospodarzy, którym 
na wyrównanie zostało kilka minut. Dokładnie 
cztery, bo o tyle sędzia Kornel Paszkiewicz po-
stanowił przedłużyć finałowe starcie i chwilę 
po tym, jak ogłosił swoją decyzję, ponownie 
zawrzało pod bramką Gąsiorowskiego, a w całą 
sytuację wmieszał się Grzegorz Dorobek, usta-
lając rezultat na 2:2. Remis w regulaminowym 
czasie gry oznaczał konkurs rzutów karnych, a 
w tych ponownie zaznaczyła się zdecydowana 
„przewaga” gości. Bezbłędni w „jedenastkach” 
byli wrocławianie (Rajter, Jakóbczyk, Traczyk), 
a również bramkarz Ślęzy stanął na wysokości 

zadania, broniąc strzały Dorobka i Synowca, w 
dodatku spudłował Kozina i skończyło się na 1:3 
dla gości.
Nie doczekali się piłkarze Gaci zwycięstwa nad 
Ślęzą, za to Ślęza doczekała się pierwszego w 
swojej historii Pucharu Polski strefy wrocław-
skiej. Dla wrocławian jest to jednak nie koniec, 
a początek prawdziwej rywalizacji, ponieważ 
opisany tryumf kwalifikuje ich do półfinałów 
dolnośląskiej edycji Pucharu Polski. Zwycięz-
cy otrzymali w nagrodę bon na 3000 złotych na 
zakup sprzętu firmy Jako, Foto Higiena zosta-
ła obdarowana bonem o wartości 2000 zł, obie 
drużyny odebrały z rąk prezesa Dolnośląskiego 
Związku Piłki Nożnej Andrzeja Padewskiego 
pamiątkowe puchary.  

FOTO HIGIENA GAĆ – ŚLĘZA WROCŁAW 
2:2 (1:3 K.) bramki: Kucyniak, Dorobek – Ja-
kóbczyk,  Rajter.
SKŁADY:
FOTO HIGIENA: M. Mazur – P. Boczarski, G. 
Dorobek, R. Florek, Ł. Kucyniak, M. Przytuła, 
J. Skorłutowski, K. Smoliński, W. Strójwąs, K. 
Suchecki, P. Synowiec (P. Wolfinger, K. Kozina, 
D. Wejerowski, M. Zięba)
ŚLĘZA: M. Gąsiorowski – J. Bohdanowicz, C. 
Wyglądacz, A. Korytek, K. Łątka, D. Celuch, P. 
Niewiadomski, M. Janas, M. Jamrozowicz, J. 
Jakóbczyk, G. Rajter (P. Łukasik, K. Traczyk, S. 
Stawiarz, B. Tchouague, M. Pałys, K. Zalewski, 
K. Kątny)

13. maja  na trybunach stadionu piłkarskiego w Gaci można 
było dostrzec osoby dobrze znane w dolnośląskim świe-
cie piłkarskim, sporą grupę kibiców. Można było usłyszeć 

śpiewy zagrzewające miejscową drużynę do walki. Nie było 
jednak w tym niczego dziwnego, bo w Gaci miejscowa Foto 
Higiena walczyła ze Ślęzą Wrocław w finale Pucharu Polski 

strefy wrocławskiej.

Świdnica-Bielawa
Do finału

Co dalej na dolnośląskim etapie Pucharu 
Polski? W pozostałych okręgach finały 
rozegrane zostaną 20. maja 2015 roku 
(czyli niektórzy  Czytelnicy czytają to 
wydanie „Dolnośląskiej Piłki” podczas 
okręgowych finałów).
W wałbrzyskiem spotkają się  dwaj III-ligowcy: 
Polonia/Stal Świdnica oraz Bielawianka Biela-
wa. W Jeleniej Górze też mamy III-ligowca - ze-
spół Karkonoszy - a jego rywalem jest walczący 
o pozostanie w IV Lidze dolnośląskiej Włókniarz 
Mirsk, który  w Pucharach radzi sobie  dobrze. 
Inaczej wygląda sytuacja w legnickim finale – 
tam mamy IV-ligowy Orkan Szczedrzykowice, 
czyli sensacyjnego zwycięzcę półfinałowego 
starcia rezerwami Zagłębia Lubin oraz A-Klaso-
wy Grom Gromadzyń Wielowieś, który (porów-
nując z pozostałymi finalistami) możemy uznać 
za największą niespodziankę rozgrywek. 
Grom, prowadzony przez wieloletniego kapita-
na Prochowiczanki – Zbigniewa Antosiewicza, 
miał jednak nieco łatwiejszą drogę, co oczywi-
ście nie umniejsza sukcesu A-klasowej ekipy. 
Natomiast drużyna ze Szczedrzykowic, która 
wcześniej wyeliminowała silny KGHM Zanam 
Polkowice, wygrywając z faworyzowanymi 
rezerwami Zagłębia Lubin pokazała na czym 
polega piękno Pucharów. Z drugiej strony w 
Szczedrzykowicach jest kilku doświadczonych 
zawodników (np. Babeczko, Kłak, Kula, Wyżga, 
Gambal), który spokojnie znaleźliby miejsce w 
wyższej lidze.
30 tys. złotych - taka nagroda jest przewidziana 
dla tryumfatora wojewódzkiego etapu omawia-
nych rozgrywek.

Marek Szpyra

ŚLĘZA  wygrywa strefę

Łukasz Nowakowski
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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

Michał Rygiel

Miedzianka jest w stanie urządzić sobie 
zapierającą dech w piersiach strzelani-
nę, żeby kolejkę później zremisować po 
spotkaniu od którego mogą boleć zęby. 
Ostatnie 10 spotkań to dla Miedzi praw-
dziwy rollercoaster. Niemal na przemian 
zwycięstwo,  remisy i porażki. Rezultat 
zadowalający jeżeli celuje się w środek 
tabeli, jednakże te liczby nie oddają w 
pełni sytuacji. Bilans bramkowy w tych 
dziewięciu potyczkach to 19-10, a aż 15 z 
19 goli zdobytych przez legniczan padło 
w zaledwie trzech spotkaniach! 

Nie wypada
„Klasowemu zespołowi nie wypada w 
ciągu tygodnia spadać z wysokiego konia 
do głębokiej piwnicy.” - nie sposób się nie 
zgodzić z wypowiedzią Janusza Kudyby 
z konferencji po meczu z Chojniczanką 
Chojnice. Spotkanie to zakończyło się re-
zultatem 3-0 dla zespołu prowadzonego 
przez Mariusza Pawlaka. Kolejkę wcze-
śniej Miedź rozbiła Flotę Świnoujście 
5-0 (która kilka dni temu wycofała się z 
rozgrywek).
„Nie można w ciągu tygodnia być na 5:0 
z Flotą i za chwileczkę przegrywać 0:3, 
i nie reagować na sytuacje boiskowe.” 
kontynuował na konferencji Kudyba. 

To nie jedyny taki przypadek w rundzie 
wiosennej – przecież zespół z Legnicy 
zdemolował Widzewa Łódź 6-1, żeby 
tydzień później zremisować z mającym 
mnóstwo problemów Stomilem Olsztyn. 
Wtedy Kudyba tłumaczył:

„Po meczu z Widzewem wydawało się, 

że jesteśmy na fali, ale spotkanie z Sto-
milem troszeczkę nas zbiło z pantałyku. 
Zawsze wychodzę z założenia, że jeżeli 
u siebie się remisuje, to trzeba wygrać na 
wyjeździe.”. 

Przebudowa?
Wydawałoby się, że tak doświadczony 
zespół, mający przecież w składzie kilku 
mistrzów Polski i legitymujący się łącz-
nie 807 występami w Ekstraklasie nie 
powinien mieć tak poważnych wahań 
formy. W Legnicy obecnie myślą już o 
przebudowie pod kątem walki o awans 
w przyszłym sezonie – ale nie można 
podejść do tego tematu poważnie, jeżeli 
drużyna gromi przeciwnika w jednej ko-
lejce, żeby zremisować bądź przegrać w 
następnej. 

Największy problem Miedzi nie został 
rozwiązany w zimowym okienku transfe-
rowym, na zmianę sytuacji nie wpłynęła 
też zmiana trenera.. Legniczanie mimo 
zawodników, którzy teoretycznie pozio-
mem reprezentują czołówkę I ligi, mają 
spory problem z koncentracją w defensy-
wie. Jeżeli za sprawą dobrej ofensywy nie 
uda się zmusić rywala do wywieszenia 
białej flagi, Miedź zazwyczaj wyjeżdża 
ze stadionu z bagażem kilku bramek. Na 
dwanaście ligowych porażek tylko trzy-
krotnie legniczanie kończyli spotkanie z 
zaledwie jednym golem po stronie strat. 

Można stawiać
Miedzianka raczej nie powinna już oglą-
dać się za siebie – na kilka kolejek przed 
końcem ma dziewięć punktów przewa-

gi nad miejscem barażowym. Oprócz 
problemów w defensywie gracze Kudy-
by muszą także popracować nad lepszą 
dyspozycją w meczach wyjazdowych. 
W czternastu spotkaniach Miedź ze-
brała zaledwie 11 oczek, gorzej od nich 
punktowały tylko cztery inne zespoły, a 
zaledwie trzy straciły więcej goli. Kibice 

Miedzi niemalże w ciemno mogą stawiać 
u bukmachera powyżej 1,5 bramki w me-
czach ich zespołu – w 22 na 28 spotkań 
padał taki rezultat.

Zatem wniosek może być tylko jeden –  
z Miedzią nigdy nie jest nudno. 

W Legnicy nie potrze-
bują żadnych parków 

rozrywki, żeby przeżyć 
huśtawkę nastrojów. 
Wystarczy, że poszu-

kujący wrażeń będą na 
bieżąco śledzić losy 
Miedzi. Obecnie na 

zapleczu Ekstraklasy 
nie ma klubu, który 

prezentowałby większe 
wahania formy niż dru-
żyna prowadzona przez 

Janusza Kudybę. 

Rezerwy  z awansem
Drugi zespół Miedzi Legnica awanso-
wał do III ligi dolnośląsko-lubuskiej i w 
nadchodzącym sezonie będzie trzecim 
zespołem rezerw na tym poziomie roz-
grywkowym obok drugich drużyn Ślą-
ska i Zagłębia Lubin. Awans jest wyda-
rzeniem spektakularnym, Miedzianka 
uzyskała go na siedem kolejek przed 
końcem sezonu,  notując 22 oczka 
przewagi nad trzecim w tabeli BKS-em 
Bolesławiec. Rezerwy Miedzi mogą 
zakończyć rozgrywki bez porażki, a już 

teraz zostawili w tyle barierę 100 bra-
mek. Zapytany o awans prezes Miedzi, 
Andrzej Dadełło, powiedział „Myślę, 
że tak. Chciałbym, żeby ten zespół już 
w najbliższym sezonie umiejscowił się 
gdzieś w czołówce III ligi. Wiem, że w 
przyszłym roku III ligę czeka reorgani-
zacja rozgrywek i żeby się utrzymać, 
trzeba będzie zająć wysokie miejsca. To 
wyzwanie przed zawodnikami i szta-
bem szkoleniowym Miedzi II.”

Cotra na dłużej w Zagłębiu
Umowę z Zagłębiem Lubin przedłu-
żył lewy obrońca Djordje Cotra. Serb 
zostanie w Lubinie do końca sezonu 
2016/17, a klub ma także opcję doda-
nia kolejnego roku do tego kontraktu. 
W wywiadzie udzielonym oficjalnej 
stronie klubu Cotra powiedział „Przede 
wszystkim wierzę w Zagłębie. Od po-

czątku negocjacji byłem pewny, że chcę 
grać w dotychczasowym klubie. Oczy-
wiście to tylko słowa, dlatego skupiam 
się na każdym najbliższym meczu, bo 
cel drużynowy to awans i to też mój cel 
indywidualny. Przyszłość całego Zagłę-
bia jest w ekstraklasie.”.

Z Miedzią nigdy nie jest nudno
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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

NAJWYŻSZA

Marek Szpyra
Remis na szczycie

Nie udało się wrocławskiemu 
Śląskowi wygrać z mistrzem 
Polski. W kolejnym meczu eks-
traklasy Śląsk zremisował z Le-
gią 1:1.

Jak zapowiadali nasi piłkarze,  główne 
zadanie: awans do czołowej ósemki już 
wykonany, więc  grają bez obciążeń. I 
rzeczywiście. Zaczęło się bardzo do-
brze, bo od gola Flávio Paixão w szó-
stej minucie. Niestety goście niemal 
pół godziny później wyrównali po golu 
Tomasza Jodłowca. Więcej bramek 
nie padło, choć  w drugiej połowie na-
sza drużyna grała z przewagą jednego 

zawodnika (po czerwonej kartce dla 
Brzyskiego). Paradoksalnie Śląsk  gdy 
grał na dziesięciu legionistów, radził 
sobie pod bramką Legii gorzej. Remis 
daje  poczucie niedosytu, ale mogło się 
skończyć gorzej: w ostatnich minutach 
spotkania dogodną sytuację dla Legii 
nie wykorzystał Sa.

Liga podkręca tempo. Środa 20. 05 to 
mecz Śląskowych w Poznaniu z Le-
chem. Sobota 23.05 o godzinie 15.30 
kolejna potyczka we Wrocławiu:  tym 
razem z Górnikiem Zabrze. Śląsk, by 
nie stracić kontaktu z czołówką „meda-
lową”, musi w tych meczach zapunkto-
wać. Najlepiej „za trzy”. 

Bez porażki
Dolnośląskie ekipy w pierw-
szej lidze nie przegrały. Kibice 
mogą być zadowoleni.

Znakomicie spisało się lubińskie Za-
głębie. Wygrana w ważnym meczu z 
GKS Tychy (2:0) sprawia, że już tylko 
niemożliwy kataklizm mógłby wyrwać 
awans do ekstraklasy. Zagłębie spo-
kojnie wraca do najwyższej klasy roz-
grywkowej.

Wygrana Chrobrego z Sandecją 2:0 
spowodowała, że głogowscy kibice 
nieco odetchnęli. Chrobry musi jednak 
punktować w kolejnych spotkaniach, 
bo na dole tabeli nikt nie odpuszcza.  
Z kolei legniczanie  chyba już próbują 
spokojnie dograć ligę. Bezbramkowy 

remis w Suwałkach z Wigrami, padł, 
jak mówią obserwatorzy, po raczej sła-
bym widowisku. Miedź ma bezpieczną 
przewagę nad grupą spadkową, liczy-
my jednak, że piłkarze z Legnicy nie 
zadowolą się w ostatnich spotkaniach... 
porażkami.

Podobnie jak w ekstraklasie, w 1. lidze 
mamy pracowity tydzień.  20 maja Za-
głębie gra w Gdyni z Arką, Chrobry w 
Tychach z GKS,  a legnicka Miedź o 18 
podejmuje Bytovię.  W sobotę Zagłę-
bie o 17.45 gra u siebie z Widzewem, 
a Chrobry z Arką. W niedzielę Miedź 
wybiera się do Pogoni Siedlce.

(msz)

Zacięte 
derby

Na wysokim poziomie stały dol-
nośląskie derby w ekstraklasie 
pań. Po zaciętym spotkaniu we 
Wrocławiu wygrały lubinianki.

Zagłębiu ciężko będzie wyprzedzić 
Medyka Konin w walce o mistrza Pol-
ski, choć obydwie ekipy mają tyle samo 
punktów. Z drugiej strony lubiniankom 
„depcze po piętach” Górnik Łęczna, 
więc walka o medale zapowiada się 
interesująco do ostatniej kolejki. Wro-
cławski AZS zajmie zapewne miejsce 
w środku stawki.

KKP Bydgoszcz 0-2 Górnik Łęczna 
FC Katowice (2) 1-3 ZTKKF Stilon Go-

rzów Wielkopolski 
AZS PSW Biała Podlaska 3-0 Olimpia 

Szczecin 
Czarni Sosnowiec 1-3 Medyk Konin 
GOSiR Piaseczno 0-3 Mitech Żywiec 

 AZS Wrocław 2-3 Zagłębie Lubin 

1. Medyk 
Konin 47 77-9 

2. Zagłębie 
Lubin 47 59-16 

3. Górnik 
Łęczna 43 64-18

4. Mitech 
Żywiec 38 54-22

5. AZS 
Wrocław 26 28-39

6. Czarni 
Sosnowiec 24 27-25

7. AZS   Biała 
Podlaska 22 17-24

8. KKP 
Bydgoszcz 15 11-39

9. 1.FC 
Katowice (2) 14 12-47

10. Olimpia 
Szczecin 12 21-56

11.
Stilon 

Gorzów 
Wlkp.

11 19-51

12. GOSiR 
Piaseczno 9 15-58 



W trzeciej
Formacja Port nie odpusz-
cza i pilnuje pierwszej pozy-
cji w trzeciej lidze. Rezerwy 
Śląska idą  krok w krok, ale  
pięć punktów straty to jed-
nak dość dużo...

Nie mniej emocji mamy na dole 
tabeli.  Słabszym drużynom cięż-

ko ciuła się punkty. Tym razem  
komplet zdobyła dołująca ostat-
nio Oława. Oławianie pokonali 
Kąty Wrocławskie, które  przez 
komentatorów już na starcie wio-
sny zostały skazane na spadek. Ile 
ekip spadnie? Oczywiście zależy 
od tego  czy  Mostki (lub rezerwy 
Śląska) wygrają baraże do  II ligi. 
Wszyscy trzymają kciuki za wał-
brzyskiego Górnika, by utrzymał 
się w II lidze. Na ilość spadkowi-
czów może mieć wpływ także za-
powiadana fuzja UKP i Falubazu 
w Zielonej Górze. Tak czy inaczej 
lepiej te punkty zdobywać, niż li-
czyć na  innych...
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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

6 ZAPLECZE

Łukasz Nowakowski

Jeżeli Górnik utrzyma formę z ostatnich 
spotkań to kibice w Wałbrzychu będą mu-
sieli się złożyć na budowę dwóch pomni-
ków przed stadionem na ul. Ratuszowej. 
Pierwszy z nich będzie przedstawiał Je-
rzego Cyraka, architekta sukcesu wałbrzy-
skich piłkarzy. Gdyby nie ten 39-letni szko-
leniowiec to Górnik z pewnością myślałby 
już o tym, którzy piłkarze zostaną w klubie 
po degradacji. Górnik pod jego wodzą gra 
piłkę przyjemną dla oka a zarazem niesa-
mowicie skuteczną. Drugi pomnik będzie 
należał do Rafała Figla, który wzmocnił 
zespół zimą. 

Siła spokoju
Były gracz Chrobrego Głogów i GKS-u 
Katowice to zawodnik o bardzo dużym po-
tencjale. Ma dar do zdobywania ważnych 

bramek (karny z Kluczborkiem w ostat-
niej minucie czy  wyrównująca bramka w 
Sosnowcu), a oprócz tego „Figo” dyspo-
nuje ogromnym spokojem  na boisku oraz 
ponadprzeciętną techniką. Śmiało można 
stwierdzić, że na chwilę obecną nie ma 
lepszego pomocnika w 2 lidze. Wraca-
jąc do spotkania. Takie mecze określa się 
mianem meczu o „sześć punktów”. Obie 
drużyny grają „z nożem na gardle”, potrze-
bują punktów jak ryba wody. Początkowe 
minuty spotkania należały do przyjezd-
nych. Chłopcy Cyraka odgryzali się stałymi 
fragmentami gry. W 20 minucie spotkania 
świetnie w polu karnym dryblował  Matusz 
Krzymiński, obrońca nie wytrzymał presji i 
sfaulował młodzieżowca. Do piłki ustawio-
nej na wapnie podszedł niezawodny Rafał 
Figiel. Bramkarz wyczuł intencje strzelają-

cego, ale piłka wpadła do siatki. Cztery mi-
nuty później było już 2-0. Podanie w pole 
karne wykorzystał Dominik Radziemski 
i z woleja strzelił  precyzyjnie obok inter-
weniującego bramkarza. Górnik miał jesz-
cze kilka okazji do podwyższenia wyniku. 
Strzały Michała Oświęcimki i Darka Mi-
chalaka mijały bramkę rywali. 

Emocje
Po przerwie Górnik do pewnego momen-
tu kontrolował wydarzenia na boisku. W 
77.minucie do podania z prawej strony 
doszedł wprowadzony na boisko dosłow-
nie kilkanaście sekund wcześniej Damian 
Kugiel, który mimo dużego zamieszania 
zdołał skierować piłkę do siatki. Optyczna 
przewaga Kotwicy była od tego momentu 
zauważalna, jednak nie było klarownych 
sytuacji. Dużo nie brakowało, aby gwoź-
dzia do trumny nie  wbił Michał Oświęcim-
ka. Pomocnik dostał podanie od Dominika 
Radziemskiego,  jednak nie zdołał pokonać 
bramkarza  z 10 metrów. Bramkarz gości 
wybił piłkę na rzut rożny. 

Do końca
„Aniołowie zesłali nam Cyraka i Figla” – 
tak mówią kibice biało-niebieskich. Gór-
nika czeka teraz kolejny mecz sezonu, tym 
razem spotka się z kolejnym rywalem do 
utrzymania, Puszczą Niepołomice. Mecz 
zostanie rozegrany po zamknięciu tego nu-
meru. Starcie z Puszczą pokaże, czy niebio-

sa wciąż czuwają na wydawałoby się ska-
zanym na spadek wałbrzyskim Górnikiem. 
Bez  względu na wynik środowego meczu 
– trzeba walczyć do końca!

30  kolejka: Górnik Wałbrzych – Kotwica 
Kołobrzeg 2:1 (2:0). Bramki: 1:0 Rafał Fi-
giel, 2:0 Dominik Radziemski, 2:1 Damian 
Kugiel
Górnik: Musin, D. Michalak, Wepa, Ci-
chocki, Krzymiński (Sawicki), Bronisław-
ski, Oświęcimka, Radziemski, Figiel, Len-
kiewicz (Śmiałowski), Orłowski. Trener: 
Jerzy Cyrak
 
Tabela II ligi
1. Zagłębie Sosnowiec     52  51:36
2. Rozwój Katowice    51  48:36
3. MKS Kluczbork    51  38:26
4. Energetyk Rybnik     50  46:30
5. Raków Częstochowa    50  39:28
6. Błękitni S. Szcz.   48  40:39
7. Stal S. Wola     47  47:35
8. Stal Mielec    46  42:37
9. Znicz Pruszków     44  38:30
10. Siarka Tarnobrzeg    41  39:41
11. Wisła Puławy    39  42:44
12. Legionovia   38  42:41
13. Nadwiślan Góra    38  40:48
14. Okocimski Brzesko    31  24:38
15. Puszcza Niepołomice    29  31:42
16. Kotwica Kołobrzeg    28  38:46
17. Górnik Wałbrzych     28  27:48
18. Limanovia   20  22:49

C(yrak)udotwórca
Wszystko wskazuje na to, że w Wałbrzychu niedługo nastąpi 
„piłkarski cud”. Odkąd trenerem został Jerzy Cyrak Górnik z 

każdym spotkaniem robi krok do przodu. Tym razem rozpędzo-
ny biało-niebieski walec wygrał z Kotwicą Kołobrzeg 2-1. Strata 

do bezpiecznego miejsca w lidze wynosi już zaledwie jeden 
punkt. Miejmy nadzieję, że  kibice czytający ten tekst  cieszą się 

z kolejnych punktów Górnika  po meczu z Puszczą (20.05).

Marek Szpyra

Formacja Port 2000 Mostki 4-0  Stilon Gorzów Wlkp.
Piast Karnin 0-1 KP Brzeg Dolny

Śląsk II Wrocław 4-0 Polonia Trzebnica 
 Lechia Dzierżoniów 2-0 Dąb Przybyszów 
 Foto-Higiena Gać 1-1 Polonia-Stal Świdnica

 Karkonosze Jelenia Góra 0-4 Zagłębie II Lubin 
 Piast Żmigród 6-1 UKP Zielona Góra 

1 Formacja Port 2000 Mostki 70 85-27 
2 Śląsk II Wrocław 65 72-36 
3 Lechia Dzierżoniów 61 54-32 
4 Zagłębie II Lubin 61 80-33 
5 Ślęza Wrocław 54 54-36 
6 Stilon Gorzów Wlkp. 52 62-29 
7 PoloniaStal Świdnica 51 67-28 
8 UKP Zielona Góra 47 45-50 
9 Foto-Higiena Gać 46 54-41 
10 Piast Żmigród 38 56-58 
11 Karkonosze Jelenia G. 38 41-43  
12 KP Brzeg Dolny 35 44-60 
13 Piast Karnin 29 26-55 
14 Bielawianka 28 29-61 
15 MKS Oława 27 21-43 
16 KS Bystrzyca Kąty Wr. 25 30-53 
17 Dąb Przybyszów 16 22-76 
18 Polonia Trzebnica 8 16-97

 Ślęza Wrocław 0-2 Bielawianka  
 MKS Oława 3-1 KS Bystrzyca Kąty Wr.
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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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Janusz Jakubik

- W klubie stawiacie na roz-
wój młodzieży.
-  W zeszłym roku nastąpiła re-
aktywacja wielu grup młodzieżo-
wych. Filozofią klubu jest zapew-
nienie ciągłości szkoleniowej. Za 
fundament, który ma posłużyć do 
budowania czegoś więcej na po-
ziomie seniorskiej piłki ma służyć 
młodzież. Mamy 10 grup młodzie-
żowych, z czego juniorzy młodsi, 
trampkarze i młodzicy grają w li-
gach dolnośląskich i to z sukcesa-
mi. Wszystkie te drużyny zajęły 
miejsca w pierwszej ósemce co 
spowodowało, że na wiosnę grają 
w tzw. „grupach mistrzowskich”. 
Od przyszłego roku będzie reorga-
nizacja rozgrywek więc jeżeli uda 
się powtórzyć ten sukces, to będą 
funkcjonowały w I ligach dolno-
śląskich rozgrywek młodzieżo-
wych. Szkolenie w Karkonoszach 
zaczyna się od przedszkolaków, 
gdzie trenują dzieci od 5 roku ży-
cia, później są żaki, 4 grupy Orli-
ków, 2 młodzików, trampkarze i 
juniorzy młodsi. Brakuje juniorów 
starszych, więc pracujemy nad tym 
aby stworzyć tą grupę lub powołać 
drużynę rezerw.

-  Karkonosze  nawiązały 
współpracę z Piastem Gliwi-
ce. Jakie będą z tego korzy-
ści?
- Współpraca z Piastem jest dla nas 
wyróżnieniem. Umowa partner-
ska zakłada współpracę sztabów 
szkoleniowych, w szczególności z 
zakresie grup młodzieżowych. Dla 
naszych zawodników otworzyła 
się szansa na postawienie kolej-
nego kroku w rozwoju sportowej 
kariery. Poprzez dobrą grę w Kar-

konoszach mogą otrzymać możli-
wość gry w klubie z Ekstraklasy. 
Piast będzie uważnie obserwował 
rozwój talentów z Jeleniej Góry. 
Niewykluczone są transfery z Pia-
sta do Karkonoszy. Klub z Gliwic 
jest zainteresowany przyjazdem do 
nas na obóz sportowy. Nawiązanie 
współpracy z Piastem było możli-
we dzięki inicjatywie Grzegorza 
Ciupki. To on wykonał pierwszy 
krok w tym kierunku, za co ser-
decznie  dziękuję.

- Kto trenuje pierwszą dru-
żynę Karkonoszy?
- Trenerem pierwszego zespołu od 
kilku lat jest Artur Milewski. W du-
żej mierze to dzięki niemu awans 
do III ligi stał się faktem i to z nim 
są związane obecne sukcesy. Pod-
stawą są zawodnicy, ich dyspozy-
cja, zgranie i atmosfera, jednak bez 
dobrego trenera drużyna nie jest w 
stanie realizować wysokich celów. 
Artur Milewski jako trener i były 
zawodnik grający w wielu klubach 
w wyższych klasach rozgrywko-
wych dzieli się teraz zdobytą wie-
dzą. Opieramy się na zawodnikach, 
którzy są z Jeleniej Góry, bądź 
najbliższej okolicy. Wpisuje się to 
w filozofię klubu w ramach której 
chcemy bazować na młodzieży i 
naszych wychowankach. W spo-
sób naturalny będą zasilać drużynę 
seniorów. Jeśli chodzi o „obcy za-
ciąg” to stawiamy na takich zawod-
ników, którzy mogą wnieść wiele 
dobrego i podnieść poziom gry. 
Najdalej dojeżdża do nas  Maciej 
Machowski ze Zgorzelca.

- Jakie zmiany zaszły przed 
startem rundy wiosennej?

- Zimą naszą kadrę opuściło wielu 
zawodników. Przemysław Kocot 
przeniósł się do Floty Świnoujście. 
Dominik Radziemski powrócił z 
wypożyczenia do Górnika Wał-
brzych.  Kazimierz Hamowski z 
przyczyn zawodowych i osobistych 
nie był w stanie pogodzić pracy z 
treningami.  Postanowiliśmy więc 
nieco wcześniej włączyć do sze-
rokiej kadry pierwszego zespołu 
naszych wychowanków, czyli ju-
niorów młodszych. Był to duży i 
ryzykowny eksperyment, ponieważ 
mimo, iż chłopcy są bardzo uzdol-
nieni i ambitni,to jednak bardzo 
młodzi i niedoświadczeni. Oka-
zało się jednak, że stanowią duże 
wzmocnienie czego dowodem 
był  mecz z liderem: od pierwszej 
minuty zagrał 16-letni Sylwester 
Wersocki i zebrał wiele pochleb-
nych recenzji. Do tego przeprowa-
dziliśmy transfery: do Karkonoszy 
trafił Kamil Mielnik z Czarnych 
Lwówek Śląski, Kamil Niedźwiedź 
z Piasta Żmigród, wypożyczyliśmy 
młodzieżowca z Miedzi Legnica 
Macieja Pilarowskiego, do klubu 
powrócił Tobiasz Kuźniewski. 

- Jak Pan ocenia występy w 
III lidze?
- Cel na III ligę był jeden – zapew-
nić utrzymanie dużo wcześniej niż 
w ostatniej kolejce. Mamy grać w 
taki sposób aby oscylować wokół 
środka tabeli. Udaje się to w stu 
procentach. Wierzyłem, że zespół 
stać na utrzymanie. Niezłe wyniki 
zbudowały atmosferę i pokazały 
zawodnikom, że można wygrywać. 
Kiedy w to uwierzyli, rundę jesien-
ną zakończyliśmy na 9 miejscu, co 
dla wielu było sensacją i sporym 

zaskoczeniem. Mieliśmy być do-
starczycielami punktów, ale chło-
paki pokazali charakter i za to im 
dziękuję, ponieważ godnie repre-
zentują klub i nasze miasto.

-  Źródła finansowania klu-
bu?
- Naszym głównym sponsorem jest  
miasto Jelenia Góra poprzez dota-
cję na piłkę seniorską i sport mło-
dzieżowy. Z obydwu dotacji klub 
ma 120 tys.zł. W tym roku otrzy-
maliśmy dodatkowo 50 tys. zł. na 
promocję miasta. Jest to budżet, 
który musi nam wystarczyć do 
końca roku. Oprócz tego dużą po-
moc mamy ze strony firmy Jelenia 
Plast, która wspiera nas finansowo. 
Dodatkowo co roku właściciel Pan 
Jens Krüger kupuje drużynie se-
niorskiej nowy komplet strojów 
sportowych. W imieniu klubu chcę 
serdecznie podziękować właści-
cielowi Jeleniej Plast za to wspar-
cie. Jest nam niezmiernie miło, 
że mamy takiego partnera. Mamy 
również innych partnerów, którzy 
wchodzą w skład Klubu Biznesu. 
Jest to struktura, która z założenia 
zrzesza  przedsiębiorców i osoby 
fizyczne, które wspierają nas finan-
sowo lub w inny sposób chcą ak-
tywnie uczestniczyć w życiu klubu. 
Są wśród nich takie firmy jak: Piz-
zeria Scaliano, Jadar S.C., restau-
racja KFC, Przychodnia Rehabili-
tacyjna Viva Medica, Szkoła Jazdy 
Czubocha, ZICOM. Mamy też sil-
ną grupę partnerów medialnych: 
portal internetowy Piotra Kubana 
- JG24.pl, Nowiny Jeleniogórskie, 
Muzyczne Radio i Telewizja Dami.

- Plany  na przyszłość?

- Wiele z tych rzeczy, które chcie-
libyśmy zrobić zależy od środków 
finansowych jakimi będziemy dys-
ponować. Jednym z ważniejszych 
celów będzie ciągła inwestycja w 
młodzież, żeby niczego jej nie bra-
kowało, mogła się rozwijać i od-
nosić sukcesy. W piłce seniorskiej 
chcemy utrzymać III ligę. Każdy 
kolejny krok będzie się wiązał z 
dużymi wydatkami. Uważamy, 
że w Jeleniej Górze powinna być 
przynajmniej II liga. Jednak siły 
trzeba mierzyć na zamiary. Obec-
nie awans do II ligi nie jest moż-
liwy bo po prostu finansowo nas 
na to nie stać. Baza sportowa po-
zostawia wiele do życzenia. Poza 
piękną trybuną główną i murawą 
na stadionie przy ulicy Złotniczej 
cała reszta jest w opłakanym sta-
nie. W szczególności dotyczy to 
nierównego bocznego boiska tre-
ningowego dla młodzieży. Boisko 
w Cieplicach dla wielu dzieci jest 
zbyt odległe. Baza sportowa jest 
więc do poprawy. Liczymy, że mia-
sto wybuduje boisko treningowe 
ze sztuczną nawierzchnią i oświe-
tleniem co pozwoli na wydłużenie 
czasu treningów. W planach mamy 
również przenosiny biura pod try-
bunę główną co nam osobiście się 
bardzo podoba. Pomieszczenia są 
nowoczesne, przestronne i komfor-
towe. Już teraz półki uginają się od 
licznych pucharów potwierdzają-
cych sukcesy sportowe Karkono-
szy Jelenia Góra więc warto mieć 
większe pomieszczenie na kolejne 
trofea.

- Dziękuję za rozmowę.

W ubiegłym sezonie zdobyli 
upragniony awans do III ligi. 

W tym niemal zapewnili sobie 
utrzymanie. O klubie rozmawiamy 

z Tomaszem Kowalczykiem 
- Prezesem Zarządu Miejskiego Klubu 
Sportowego Karkonosze Jelenia Góra.

Karkonosze  
rosną w siłę
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Być prezesem klubu to brzmi dumnie
Jan  Prezesowski

Do tego należy również sprostać ocze-
kiwaniom kibiców i sponsorów, bo im 
lepiej gra drużyna tym łatwiej o ich 
wsparcie Prowadzenie klubu wiąże się 
więc z licznymi, codziennymi proble-
mami oraz wydatkami. Przyjrzyjmy 
się więc ile tak naprawdę może kosz-
tować utrzymanie klubu z niewielkiej 
miejscowości, który uczestniczy w 
rozgrywkach A-klasy. Wszystkie wy-
mienione kwoty mogą się różnić od 
rzeczywistych w różnych klubach. 
Głównym celem tego artykułu jest po-
kazanie ile może przykładowo koszto-
wać utrzymanie klubu i na co wydaje 
się środki.

Składki, trawa...
Załóżmy, że w klubie mamy grupę 20 
seniorów. Zgodnie z wymogami aby 
grać w A-klasie trzeba mieć jeszcze 
zespół młodzieżowy. Dla przykładu 
w naszym klubie trenuje również 20 
osobowa grupa juniorów. Główne wy-
datki klubu możemy podzielić na kilka 
kategorii: opłaty regulaminowe, opła-
ty sędziowskie, transport zawodników 
na mecze, wynagrodzenie trenerów, 
zakup sprzętu sportowego, ubezpie-
czenie klubu i zawodników, badania 
lekarskie, koszty utrzymania stadionu 
(koszenie, wałowanie, nawożenie itp.), 
obsługa księgowa i inne

W celu przystąpienia do rozgrywek 
piłkarskich musimy ponieść następu-

jące opłaty regulaminowe do macie-
rzystego OZPNu: opłata licencji 200 
zł, opłata startowa seniorów i junio-
rów 900 zł, opłata członkowska 140 
zł, rejestracja zawodników seniorów 
i juniorów 500 zł. Do tego należy 
doliczyć koszty związane z opłatami 
transferowymi uzależnione od liczby 
transferów, w tym na przykład wyreje-
strowanie i zarejestrowanie zawodnika 
między OZPN-ami. Dodatkowo nale-
ży w klubie liczyć się z koniecznością 
zapłaty za ewentualne kary regulami-
nowe (walkowery) oraz kolejne żółte i 
czerwone kartki za zawodników jakie 
otrzymali podczas meczów. Ogólnie 
możemy przyjąć, że łącznie w ramach 
opłat regulaminowych musimy wydać 
kwotę ok. 3000 zł. Do tego dochodzą 
koszty za same transfery. Przyjmijmy 
więc kwotę 2 000 zł.

Rezerwiści
Drużyna seniorów naszego klubu wy-
stępuje w lidze składającej się z 14 
drużyn, co oznacza, że do rozegrania 
będzie miała w sezonie 26 meczów: 13 
w roli gospodarza i 13 na wyjeździe.

Opłacenie delegacji sędziowskiego dla 
trójki sędziów w tej klasie rozgrywko-
wej to wydatek 300 zł, mnożąc razy 13 
mamy do wydania 3 900 zł. Z kolei na-
sza drużyna juniorów występuje w li-
dze terenowej składającej się z 16 dru-
żyn, więc do rozegrania w sezonie ma 

30 meczów: 15 w roli gospodarza i 15 
na wyjeździe. Za delegacje sędziow-
skie drużyny juniorów zapłacimy więc 
73 zł x 15 = 1095 zł. Do tego docho-
dzą oczywiście delegacje za sędzio-
wanie sparingów. Doliczmy więc do 
delegacji przykładowo 500 zł. Razem 
wyszło nam, że za samo sędziowanie 
klub musi wydać ok. 5 500 zł.

Wóz-przewóz
Odnośnie dowożenia na mecze często 
w małych klubach jest tak, że jeździ 
się w kilka osób prywatnymi samo-
chodami. Przyjmijmy jednak, że nasz 
klub wynajmuje busa na mecze. Ceny 
uzależnione są oczywiście od kilome-
trów więc możemy określić, że koszt 
jednego wyjazdu będzie się wahał od 
200 do 500 zł. Dla uproszczenia ustal-
my stałą cenę 300 zł za jeden wyjazd. 
Sumując wyjazdy seniorów i junio-
rów na mecze do innych miejscowości 
mamy razem 28 wyjazdów, czyli 28 x 
300 = 8 400 zł. Doliczmy do tego wy-
jazdy na sparingi i łącznie za wyjazdy 
w sezonie musimy liczyć się z wydat-
kiem ok. 10 000 zł

W wielu małych klubach zwykle tre-
nerzy, jak również członkowie zarzą-
dów, pracują społecznie. Przyjmijmy 
jednak, ze w naszym klubie trener se-
niorów miesięcznie zarabia 500 zł (bez 
kosztów dojazdu). 500 zł x 12 miesię-
cy to wydatek 6 000,00 zł Pominiemy 

tutaj trenera, który u nas szkoli grupę 
juniorów jako wolontariusz.   

Ciuchy
Kolejnym znacznym wydatkiem z 
klubowej kasy jest zakup potrzebnego 
sprzętu sportowego tj. stroje sportowe, 
buty dla zawodników, stroje i rękawi-
ce dla bramkarzy, piłki (co najmniej 3 
meczówki), środki bhp (zamrażacze, 
suchy lód) itp. Załóżmy, że nasza dru-
żyna seniorów i juniorów potrzebuje 
nowe komplety strojów sportowych 
wraz z nadrukami. Przyjmijmy, że je-
den komplet (koszulka, spodenki, ge-
try) kosztuje 100 zł. Mając w klubie 38  
zawodników (nie licząc bramkarzy) na 
nowe stroje wydamy ok. 3 800 zł. W 
klubie mamy 2 bramkarzy. Jeden kom-
plet (bluza, spodnie, rękawice) to wy-
datek ok. 200 zł, więc dla 2 bramkarzy 
musimy liczyć się z wydaniem kwoty 
400 zł. 

W większości klubów zawodnicy gra-
ją za darmo lecz jeśli klub na to stać 
piłkarze mogą liczyć na nowe buty 
do gry. Czasami w klubach uzgadnia 
się tak, że jeżeli zawodnik chce kupić 
droższe buty to po prostu się do nich 
dokłada. Żywotność butów jest różna, 
zwykle jedna para wytrzymuje na pół 
do roku czasu w zależności od jakości 
obuwia i od ich konserwacji przez za-
wodnika. Ceny butów są różne od 100 
zł w górę. W naszym przypadku za-

„Łubu dubu, łubu dubu, niech nam żyje prezes 
naszego klubu, niech żyje nam.” Od tego właśnie 
rozpoczyna się kariera każdego nowego prezesa 

klubu piłkarskiego. Na początek jest euforia i duża 
motywacja do działania, bo przecież być prezesem 
lokalnego klubu to wielkie wyróżnienie ale i ciężka 

społeczna praca. Autor jest prezesem jednego z 
dolnośląskich klubów.

TRZECI SEKTOR
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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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łóżmy, że kupujemy dla zawodników 
buty za 150 zł. Przyjmijmy, że potrze-
bujemy kupić 40  nowych par butów 
na rok. Więc 40 x 150 = 6000 zł. 

Zgodnie z regulaminem rozgrywek 
każda drużyna w roli gospodarza musi 
zapewnić podczas każdego meczu 3 
piłki do gry. Dla uproszczenia przyj-
mijmy, że nasz klub kupił nowe piłki 
meczowe za 500 zł.

Bezpiecznie
Piłka nożna to sport kontaktowy więc 
w aptece każdego klubu powinny zna-
leźć się zamrażacze, suchy lód, banda-
że itp. Zwykle klubu współpracują z 
aptekami od których otrzymują daro-
wiznę w postaci niezbędnego sprzętu 
do udzielania pierwszej pomocy.  W 
naszym klubie założyliśmy, że wypo-
sażenie apteczki to wydatek ok. 200 zł.

Oczywiście każdy klub powinien być 
ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej i ubezpieczyć zawodników 
od następstw nieszczęśliwych wypad-
ków. Przyjmijmy więc, że w naszym 
klubie roczna polisa OC i NNW kosz-
tuje 500 zł 

Żaden zawodnik w klubie nie może 
przystąpić do rozgrywek bez waż-
nych badań lekarskich, które powinno 
się przeprowadzić dwa razy w roku. 
Przyjmijmy, że za badanie jednego 
zawodnika trzeba zapłacić 20 zł, więc 
aby przebadać wszystkich 40 zawod-
ników musimy wydać 800 zł na pół 
roku a na cały rok 1 600 zł

Baza
Kwestia utrzymania stadionu w każdej 
gminie wygląda rożnie. Czasami gmi-
na wspiera klub np. kosząc trawę lub 
też przeznacza dodatkowe środki dla 
klubu i to on wtedy dba o obiekt spor-
towy.  Jednak w większości małych 
klubów wszystko robi się społecznie 
i własnymi środkami. Przyjmijmy, że 
jedno koszenie wraz z wałowaniem 
boiska naszego klubu to wydatek ok. 
200 zł. Załóżmy, że w ciągu roku bę-
dziemy kosić i wałować boisko 20 
razy więc utrzymanie murawy to wy-
datek ok. 4 000 zł. Do tego doliczmy 
koszt nawożenia i odchwaszczania tra-
wy. Zaokrąglijmy więc tą  kwotę do 5 
000 zł 

Otrzymanie dotacji z gminy to jedno. 
Później trzeba uważnie wydawać środ-

ki publiczne a następnie się z nich roz-
liczyć w postaci sprawozdania. Więk-
szość klubów stara się aby znaleźć po 
znajomości osobę znającą się na księ-
gowości, która nieodpłatnie będzie od-
powiedzialna za sprawy finansowe w 
klubie tj. opisywanie faktur, tworzenie 
zestawień, wystawianie corocznych 
pitów dla sędziów itp. W naszym klu-
bie zatrudniliśmy więc do tego księgo-
wą na umowę o dzieło na kwotę 500 zł

Prowadzenie klubu wiąże się również 
z innymi licznymi wydatkami na przy-
kład opłaty bankowe za prowadzenie 
konta klubu, opłaty pocztowe (wysy-
łanie pitów do sędziów, pism z proś-
bą o wsparcie działalności sportowej 
klubu do potencjalnych darczyńców, 
wniosków do fundacji w ramach kon-
kursów grantowych, artykuły biurowe 
do klubu, proszek do prania strojów 
zawodników po każdym meczu). Ra-
zem pozostałe wydatki oszacujmy na 
kwotę ok. 500 zł.

Nie jest lekko
Podsumowując. W naszym klubie 
mamy do wydania co roku łącznie 
kwotę ok. 45 500 zł

Oznacza to, że bez wsparcia dotacji 
z gminy, składek członkowskich, da-
rowizn finansowych i rzeczowych od 
sponsorów oraz w szczególności pracy 
społecznej zarządu i piłkarzy trudno 
byłoby utrzymać A-klasowy klub w 
lidze. Piłka nożna jednak to dla wielu 
osób pasja i sposób na aktywne spę-
dzenie wolnego czasu.  Na szczęście 
nie brakuje pozytywnie zakręconych 
osób kochających futbol. Świadomość 
z jakimi wydatkami wiąże się prowa-
dzenie działalności sportowej powinno 
więc motywować zarząd do poszuki-
wania dodatkowych źródeł utrzymania 
klubu. W Polsce jest wiele organizacji 
przyznających środki na sport i choć 
ciężko je dostać to warto się o nie sta-
rać. Za którymś kolejnym razem może 
nasz wniosek zostanie pozytywnie za-
akceptowany przez komisję konkur-
sową i otrzymamy duże środki, które 
będziemy mogli przeznaczyć na szko-
lenie dzieci i młodzieży oraz rozwój 
bazy sportowej klubu.
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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

zaprasza do skorzystania z
MOBILNEGO BIURA DORADZTWA
dla dolnośląskich ngo pracujących z młodzieżą

Zgłoś się i skorzystaj z indywidualnego programu wsparcia!

Z oferty Mobilnego Biura Doradczego mogą skorzystać orga-
nizacje pozarządowe zarejestrowane na terenie 

Dolnego Śląska pracujące z młodzieżą.

- 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 skorzysta-
nia z unikalnego programu coachingu dla organizacji pracu-

jących z młodzieżą czyli wsparcia krojonego na miarę!
Uczestnicząc w coachingu nauczysz się efektywnie konstru-

ować oferty, koordynować pracę zespołów projektowych, 
budować wizerunek własnej organizacji oraz pozyskiwać 

i zarządzać środkami na działania dla młodzieży, a w konse-
kwencji mieć ofertą edukacji pozaformalnej dla młodych ludzi 
dobrze dopasowaną do ich potrzeb, właściwie zaplanowaną, 

z zapewnionym finansowaniem i skuteczną realizacją.
Coaching odbywa się w formie spotkań osobistych, 

drogą mailową i/lub telefoniczną.

Zapraszamy do skorzystania z usług Mobilnego Biura Do-
radztwa – jesteśmy dla Was!

Zgłoszenia
Zgłoś swoją organizację i nie martw się o resztę! Udział w pro-

jekcie jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona!

Kinga Ekert
kinga.ekert@drm.org.pl

+48 600 28 30 30
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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



Piłkarki z Wałbrzycha nie zwalniają. Akademiczki punktują i 
nadal liderują w I lidze.
W kolejnym meczu dolnoślązaczki wygrały 3-1 z Golem Często-
chowa.

tabela I ligi:

W drugiej lidze,  w dermach regionu AZS II Wrocław pokonał 3-1 Darbor Bo-
lesławice. Darbor raczej stracił już  szanse na awans, choć zawodniczki walczyć 
zapewne będą do ostatniej kolejki.

(sz)

Rozgrywki juniorów młod-
szych wkraczają w decydu-
jące fazy, więc my chętnie 
przyjrzymy się jak wyglą-
dają sytuacje w tabelach lig 
okręgowych, dolnośląskiej 
oraz centralnej.

W rozgrywkach makroregionu na-
sze drużyny nie mają już większych 
szans na nawiązanie walki o awans do 
finałów, ale zajmują miejsce w środku 
stawki.

MLJM (Zachód - Dolnośląskie, 
Lubuskie, Opolskie, Śląskie)

DLJM
W dolnośląskiej lidze juniora młod-
szego dwie drużyny ciągle walczą o 
awans do polskiej elity wschodu. FC 
Wrocław Academy ma 4 pkt przewa-
gi nad Śląskiem i wygląda na to, że 
między tymi dwoma drużynami od-
będzie się walka o promocję.

 
 

Okręgowe ligi dolnośląskie: 

Wrocław
Tutaj sytuacja wygląda jasno, dwie 
drużyny walczą o awans do “LDJ’ki”. 
Oława ma zaległy mecz i 4 punkty 
przewagi więc to APN wygląda na fa-
woryta okręgu wrocławskiego.

Jelenia Góra 
Bardzo nietypowa liga okręgowa. 
Występują w niej tylko 4 drużyny. 
Liga jeleniogórska ma prawo do 
awansu, jednakże bardzo często z 
tego przywileju rezygnują z braku 
możliwości finansowych.
Jeśli jednak w tym roku któraś z dru-
żyn zechce skorzystać z tego przywi-
leju będzie to KKS Jelenia Góra bądź 
Piast Bolków ktore całkowicie zdy-
stansowały rywali.

Kłodzko 
W okręgu kłodzkim sprawa wyda-
je się przesądzona i jedyną drużyną, 
która może myśleć o promocji to 
Piast Nowa Ruda mający 5 punktów 
przewagi i jeden mecz zaległy.

Legnica
W Legnicy sytuacja jest jasna. 
KGHM Zanam Polkowice zdomino-
wał okrąg i z 7 punktami przewagi 
nad Iskrą Kochlice lideruje w walce 
o ligę dolnośląską.

W najbliższym wydaniu Dolnoślą-
skiej Piłki wprowadzę Czytelników w   
reformę lig juniorskich, która będzie 
obowiązywać od następnego sezonu. 
Reforma ta wiele zmieni w kwestiach 
awansów i spadków.  

Maciej Swół

Liderują
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

10 NIŻSZE LIGI

1. AZS PWSZ Wałbrzych 15 40 37-10

2. Rolnik Biedrzychowice 16 38 58-14

3. AZS UJ Kraków 15 36 46-10

4. KKS Bogdańczowice 16 24 19-19

5. Sokół Kolbuszowa Dolna 16 19 15-18 

6. Gol Częstochowa 16 19 15-16 

7. Widok Lublin 15 13 15-36 

8. Korona Łaszczów 16 12 9-37 

9. MUKS Tomaszów Mazowiecki 15 11-40 

10. Wanda Kraków 16 8 9-34 

Rezerwy Miedzi i KGHM 
Zanam Polkowice (na 
zdjęciu) świętują już 
awans do III ligi.

Te dwie drużyny zdominowały roz-

grywki, choć  głównie dotyczy to le-

gnickiej Miedzi. 

Polkowiczanom częściej zdarzały się 

wpadki, ale nawet porażka w ostat-

niej kolejce z Orkanem nie zmienia 

faktu, że  sprawa awansu jest już ja-

sna. Gratulujemy!

(sz)

Awansowali

GKS Kobierzyce 7-0 Olimpia Kowary

AKS Strzegom 3-0 Chojnowianka  

Orzeł Ząbkowice Śląskie 5-0 BKS Bobrzanie Bolesławiec 

Sokół Wielka Lipa 2-1 Zjednoczeni Żarów

Miedź II Legnica 5-2 Włókniarz Mirsk

LZS Stary Śleszów 3-0 Widawa Bierutów 

Granica Bogatynia 1-1 Nysa Zgorzelec

Orkan Szczedrzykowice 2-1 KS Polkowice 

1. Górnik Zabrze 10 27

2. Gwarek Zabrze 10 24

3. Zagłębie Lubin 10 17

4. Miedź Legnica 10 13

5. UKP Zielona Góra 8 12

6. Pomologia 
Prószków 8 7

7. MOSiR Opole 10 6

8. KS Stilon Gorzów 
Wielkopolski 10 2

1 FC WROCŁAW II 
ACADEMY 23 54

2 ŚLĄSK WROCŁAW SA 23 50

3 PARASOL II WRO-
CŁAW 23 44

4 KARKONOSZE JELE-
NIA GÓRA 23 43

5 WKS ŚLĄSK II WRO-
CŁAW 23 42

6 MIEDŹ II LEGNICA 23 41

7 KGHM ZAGŁĘBIE II 
LUBIN 23 41

8 LECHIA II DZIERŻO-
NIÓW 23 40

9 CHROBRY II GŁO-
GÓW S.A. 23 39

10 POLONIA-STAL 
ŚWIDNICA 23 34

11 ORZEŁ Ząbkowice 
Śląskie 23 26

12 GÓRNIK PWSZ II 
Wałbrzych 23 21

13 I TS ŚLĘZA II WRO-
CŁAW 23 19

14 KONFEKS LEGNICA 22 18

15 MKS II OŁAWA 22 15

16 BOBRZANIE BOLE-
SŁAWIEC 23 3

DRUŻYNY MECZE PUNKTY

1 APN GM. 
OŁAWA 18 44

2
WKS 

"ŚLĄSK" 
WROCŁAW

19 40

3 POLONIA 
TRZEBNICA 18 37

4 POGOŃ 
OLEŚNICA 18 34

5 POGOŃ 
SYCÓW 18 30

6 PARASOL 
WROCŁAW 18 30

7
STRZELI-
NIANKA 

STRZELIN
18 27

8
POLONIA 
ŚRODA 
ŚLĄSKA

18 27

9
FC WRO-

CŁAW 
ACADEMY

19 26

10 KOLEKTYW 
RADWANICE 19 17

11
SKS 

GŁUCHÓW 
GÓRNY

19 16

12 Skra Wojno-
wice 19 13

13
BÓR 

OBORNIKI 
ŚLĄSKIE

19 8

1 KKS JELENIA GÓRA 11 26

2 PIAST BOLKÓW 11 25

3 CZARNI LWÓWEK 
ŚLĄSKI 11 10

4 GKS IWINY 11 3

Młodzież 
walczy

1 PIAST NOWA RUDA 12 36

2 ATS WOJBÓRZ 13 31

3 NYSA KŁODZKO 12 25

4 KRYSZTAŁ STRONIE 
ŚLĄSKIE 11 18

5 BIERKOWICE 12 12

6 TROJAN LĄDEK 
ZDRÓJ 11 9

7 ORLĘTA KROSNO-
WICE 12 7

8 LECHIA OŁDRZY-
CHOWICE 13 4

1 KGHM POLKOWICE 10 27

2 ISKRA KOCHLICE 10 20

3 KUŹNIA JAWOR 10 19

4 Pogoń Góra 10 17

5 ORLA WĄSOSZ 9 15

6 Odra Ścinawa 10 9

7 PROCHOWICZANKA 10 5

8 CHOJNOWIANKA 9 0
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11ROZGRYWKI

KLASA OKRĘGOWA 
WROCŁAW

Sokół Marcinkowice 0-3 Orzeł Sadków 
Falko Rzeplin 1-4 KS Łozina 

Polonia Środa Śląska 0-0 Wiwa Goszcz 
Strzelinianka Strzelin 1-0 Bór Oborniki Śląskie 
Wratislavia Wrocław 4-1 Dolpasz Skokowa 

Piast Żerniki (Wrocław) 1-0 Zjednoczeni Łowęcice 

Pogoń Oleśnica 6-0 Orzeł Pawłowice 
(Wrocław) 

Polonia Jaszowice 3-2 GKS Mirków/Długołęka 
Czarni Kondratowice 3-2 Burza Chwalibożyce 

JELENIA GÓRA
Olimpia Kamienna Góra 10-2 Piast Zawidów 

Gryf Gryfów Śląski 2-4 Piast Wykroty 
Włókniarz Leśna 3-3 GKS Raciborowice 

Hutnik Pieńsk 8-0 Leśnik Osiecznica 
Łużyce Lubań 2-0 Twardy Świętoszów 

Czarni Lwówek Śląski 4-3 Victoria Ruszów 

Piast Dziwiszów 1-2 GKS Warta 
Bolesławiecka 

Lotnik Jeżów Sudecki 1-3 Orliki Węgliniec 
WAŁBRZYCH

LKS Bystrzyca Górna 1-0 Unia Bardo 
Zryw Gola Świdnicka 0-0 Unia Złoty Stok 

Włókniarz Kudowa Zdrój 3-1 Karolina Jaworzyna 
Śląska 

Zdrój Jedlina Zdrój 2-3 Skalnik Czarny Bór 

Trojan Lądek Zdrój 2-2 Zamek Kamieniec 
Ząbkowicki 

Piławianka Piława Górna 2-0 Iskra Jaszkowa Dolna 
Piast Nowa Ruda 1-1 Victoria Świebodzice 

Polonia-Stal II Świdnica 2-3 Nysa Kłodzko 
LEGNICA

Zamet Przemków 4-2 Górnik Złotoryja 
Mieszko Ruszowice 1-3 Czarni Rokitki 

Iskra Księginice 1-4 Sparta Grębocice 
GKS Męcinka 0-1 Stal Chocianów 

Kaczawa Bieniowice 1-4 Orla Wąsosz 
KS Legnickie Pole 3-4 Kuźnia Jawor 

Iskra Kochlice 4-1 Konfeks Legnica 
Arkon Przemków 2-1 Chrobry II Głogów 

A KLASA
WROCŁAW 

Grupa I
Piorun Jakubkowice 4-1 Parasol Wrocław 

LZS Osiek 3-5 Kometa Krzelów 
MKP Wołów 7-0 Zjednoczeni Szczepanów 

MKS Kostomłoty 3-5 UKS Domanice 
Odra Lubiąż 2-4 Odra Stary Dwór 

Odra Malczyce 6-0 Mechanik Brzezina 
Sokół Smolec 1-0 Błękitni Jerzmanowo 

Grupa II
Bumerang Wrocław 4-1 Iskra Pasikurowice 
Burza Godzieszowa 8-2 Błysk Kuźniczysko 

Orzeł Prusice 5-1 Barycz Sułów 
Orla Korzeńsko 0-5 Widawa Kiełczów 

Victoria Zawonia 1-1 KS II Łozina 
Plon Gądkowice 4-4 Zorza Pęgów 

Grupa III
Foto-Higiena Błyskawica 

II Gać 2-2 Huragan Minkowice 
Oławskie 

Grom Szczodrów 0-0 Dąb Dobroszyce 

Pogoń Syców 1-5 Czarni Jelcz-Laskowice 
Polonia Miłoszyce 4-1 Rzemieślnik Oława 
LZS Solniki Małe 3-1 Energetyk Siechnice 
Zenit Międzybórz 3-1 LZS Zbytowa 

Grupa IV
Kolektyw Radwanice 8-0 BKS Borów 

KS Żórawina 4-0 Gromnik Kuropatnik 
LKS Brożec 3-2 Czarni Sobocisko 

Nefryt Jordanów Śląski 0-4 Zachód Sobótka 
Ognisko Przeworno 1-0 WKS Wierzbice 

Olimpia Podgaj 3-1 Galakticos Solna 
Polonia Wrocław 3-0 Rapid Domaniów 

LEGNICA
Grupa I

Zawisza Serby 3-2 Płomień Radwanice 
LZS Buczyna 3-3 Gwardia Białołęka 
LZS Ostaszów 1-4 Odra Chobienia 
Tęcza Kwielice 0-4 Victoria Siciny 

Pogoń Góra 4-4 Korona Czernina 
Iskra Droglowice 2-2 Zryw Kotla 

Sokół Jerzmanowa 0-5 Dragon Jaczów 
Orzeł Czerna 1-3 Łagoszowia Łagoszów 

Grupa II

Zryw Kłębanowice 4-3 Dąb Stowarzyszenie 
Siedliska 

Grom Gromadzyń-
Wielowieś 2-0 Górnik Lubin 

Czarni Dziewień - Iskra Niedźwiedzice 
Błękitni Koskowice 1-2 Albatros Jaśkowice 

Kryształ Chocianowiec 5-5 Mewa Kunice 
Unia Miłoradzice 0-3 Odra Ścinawa 

Sparta Rudna 3-2 Prochowiczanka 
Prochowice 

Sparta Parszowice 3-0 Relaks Szklary Dolne 
Grupa III

Wilki Różana 5-0 Nysa Wiadrów 
Fenix Pielgrzymka 3-3 Olimpia Olszanica 
Bazalt Piotrowice 2-1 Orlik Okmiany 

LZS Nowy Kościół 1-6 Orzeł Zagrodno 
Park Targoszyn 1-3 Przyszłość Prusice 
Sokół Krzywa 
(k. Legnicy) 2-0 Wilkowianka Wilków 

Skora Jadwisin 2-0 Błękitni Kościelec 
Rodło Granowice 11-0 Rataj Paszowice 

WAŁBRZYCH 
Grupa I

Gwarek Wałbrzych 0-3 Joker Jaczków 
Nysa Kłaczyna 0-6 Biały Orzeł Mieroszów 

MKS Szczawno Zdrój 5-0 KS Walim 
LKS Wiśniowa 0-0 Wenus Nowice 
Unia Jaroszów 2-1 Włókniarz Głuszyca 
Granit Roztoka 1-3 Czarni Wałbrzych 

Grom Witków 6-2 Cukrownik/Polonia 
Pszenno 

Sudety Dziećmorowice 4-0 Zieloni Mrowiny 
Grupa II

Czarni Sieniawka 1-2 Tarnovia Tarnów 
(k. Kłodzka) 

Skałki Stolec 2-1 Płomień Makowice 
Henrykowianka 

Henryków 2-0 Ślęża Ciepłowody 

Victoria Tuszyn 1-1 Delta Słupice 
Zieloni Łagiewniki 2-2 Koliber Uciechów 
Boxmet Piskorzów 5-4 Wieża Rudnica 

Sparta Ziębice 2-2 Rawa Boleścin 
Niemczanka Niemcza 1-1 Pogoń Pieszyce 

Grupa III
Zamek Gorzanów 0-4 KS Polanica Zdrój 
Orlęta Krosnowice 0-3 Śnieżnik Domaszków 

MLKS Radków 1-0 Inter Ożary 

Tęcza Ścinawka Dolna 1-5 Polonia Bystrzyca 
Kłodzka 

Odrodzenie Szalejów 
Dolny 5-5 Czarni Braszowice 

Sudety Międzylesie 5-0 Łomniczanka Stara 
Łomnica 

Kryształ Stronie Śląskie 1-5 Polonia Ząbkowice 
Śląskie 

Pogoń Duszniki Zdrój 3-0 Hutnik Szczytna 
JELENIA GÓRA

Grupa I
Piast Bolków 3-5 Lechia Piechowice 

Pogoń Świerzawa 2-1 Olimpia II Kowary 
Orzeł Lubawka 2-3 Orzeł Wojcieszów 

KS Łomnica 3-1 Rudawy Janowice 
Wielkie 

Julia Szklarska Poręba 13-0 Bóbr Marciszów
Czarni Przedwojów 7-1 Chojnik Jelenia Góra
KS 1946 Chełmsko 

Śląskie 3-0 Nysa Wolbromek

Grupa II
Cosmos Radzimów 11-1 Orzeł Platerówka 
Pogoń Markocice 2-2 Olsza Olszyna Lubańska 

Jaśnica Opolno Zdrój 3-1 Iskra Łagów 
(k. Zgorzelca) 

LZS Radostów 8-0 Sudety Giebułtów 
Kwisa Świeradów Zdrój 6-2 Chmielanka Chmieleń 
Błękitni Studniska Dolne 7-1 Bazalt Sulików 

Skalnik Rębiszów 1-3 Stella Lubomierz 
Grupa III

KS Łąka (k. Bolesławca) 1-1 LZS Łaziska 
Chrobry Nowogrodziec 1-2 Górnik Węgliniec 

Sparta Zebrzydowa 3-0 Majdan Bolesławice 
GKS Tomaszów 
Bolesławiecki 3-1 GKS Gromadka 

LZS Brzeźnik 2-2 GKS Iwiny 
KS Stare Jaroszowice 4-2 LZS Zaręba 

Olimpia Jędrzychowice 6-2 Rybak Parowa 

Nie brakło niespodzianek  na 
dolnośląskich boiska  w niższych 
klasach.
 W legnickiej okręgówce rezerwy 
Chrobrego, które pewnie zmierza-
ły do IV ligi, poległy w meczu z 
Arkonem Przemków – drużyną z 
ostatniego miejsca, która wydawa-
ło się, już pogodziła się ze spad-
kiem. Czy Orla Wąsosz wykorzy-
sta to potknięcie?
W jeleniogórskiej okręgówce 
zgodnie przegrały liderujące: 
Świętoszów i Jeżów, co sprawiło, 
że  do gry wróciła ekipa z Lwówka 
Śląskiego.
Lider  z Nowej Rudy stracił dwa 
punkty  w meczu ze Świebodzica-
mi, dzięki czemu w walce o awans 
liczą się w rejonie wałbrzyskim 
jeszcze cztery drużyny.

Z kolei  w grupie II legnickiej A 
klasy po niespodziewanej porażce 

Prochowiczanki w Rudnej na cze-
le znalazła się rewelacja rozgry-
wek Pucharu Polski – Grom Gro-
madzyń Wielowieś.  Układ gier w 
tej grupie jest jednak korzystny 
dla faworytów z Prochowic, choć  
niespodzianka na finiszu nie  jest 
wykluczona... W grupie trzeciej 
Rodło Granowice  z d e m o l o -
wało 11-0 Rataj Paszowice.
W jeleniogórskiej grupie II Co-
smos Radzimów rozbił 11-1 
Orzeł Platerówka  i te dwa wyniki 
były rekordowe w ostatniej kolej-
ce, w dolnośląskich A-klasach.
We wrocławskiej  grupie I  pewnie 
do awansu zmierza  Wołów, który 
ma potencjał na grę w zdecydowa-
nie wyższej lidze niż A-klasa. 
Przed piłkarzami ostatnich kilka 
kolejek. Emocji nie zabraknie.

Marek Szpyra
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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.

Piłkarska wiosna

12 NIŻSZE LIGI

JELENIA GÓRA

grupa I

Dolomit Pisarzowice 8-5 Olimpia II Kamienna Góra

Orły Lipienica 2-6 Lesk Sędzisław

Victoria Czadrów 2-0 Olimpia II Krzeszów

Uran Okrzeszyn 5-0 Bóbr Opawa

Dragon Miszkowice 3-0 Husaria Grzędy

Amfibolit Leszczyniec 1-1 LZS Janiszów

Gnejs Ogorzelec 3-0 Spójnia Sady

grupa II

Orzeł Mysłakowice 1-0 KS Maciejowa

Potok Karpniki 1-0 Mitex Podgórzyn

Czarni Strzyżowiec 9-2 Hottur Borowice

Pub Gol II Jelenia Góra 1-1 GLKS Jeżów Sudecki/
Czernica

Halniak Miłków 1-3 Bobry Wojanów

grupa III

KS Pławna 1-4 Woskar Wojcieszyce

LZS Kościelnik 3-10 Bielany Biedrzychowice

Fatma Pobiedna 3-0 Cosmos Milików

 LZS Niwnice 5-2 LZS Kotliska

Zbylut Zbylutów 10-1 Bazalt Wojciechów

LZS Sobota 3-2 Kwisa Mroczkowice 

grupa IV

TS Parzyce 4-0 Orzeł Gościszów 

LKS Dobra 1-0 LKS Ocice

LKS Kraśnik Dolny 4-0 Jawa Otok 

Znicz Kruszyn 2-1 Roan Tomisław 

KS Trzebień 0-3 Bóbr Dąbrowa Bol.

LZS Nowa 5-1 Kolonia Bolesławiec

LKS Mierzwin 1-5 KS Włodzice

grupa V

LZS Pisarzowice 3-0 Granica Miłoszów 

Sudety Sieniawka 0-3 LZS Ręczyn

Piast Czerwona Woda 1-6 WKS Żarki Średnie

Przyszłość Dłużyna 2-4 Zryw Bratków

LZS Henryków 0-3 Granit Gierałtów

KŁODZKO

grupa I

Słowianin Wolibórz 1-3 Granica Tłumaczów 

Huragan Bożków 3-2 ATS Wojbórz 

Zamek Trzebieszowice 3-1 LKS Wambierzyce 

Sparta Stary Waliszów 1-4 LKS Bierkowice

Czermna Kudowa Zdrój 1-3 Kalenica Jugów

Zrzeszeni Niwa 3-2 Lechia Ołdrzychowice

grupa II

Przedborowianka 2-6 Zamek II Kamieniec Ząbk.

Piasek Potworów 8-2 Kłos Laski 

Sparta II Ziębice 4-1 Harnaś Starczówek 

Cis Brzeźnica 2-2 Victoria Dębowiec

Perła Płonica 7-2 Spartakus Byczeń

Błękitni Niedźwiedź 6-1 Znicz Lubnów

LEGNICA

grupa I

Kalina Sobin 3-1 Amator Wierzchowice

Kłos Moskorzyn 4-6 Arka Trzebnice

Hajduk Kłobuczyn 4-1 Zamet II Przemków

LZS Koźlice 0-4 Victoria Parchów

LZS Nowa Wieś Lubińska 4-2 Unia Szklary Górne

Perła Potoczek 9-1 Odra Grodziec Mały

grupa II

Skarpa Orsk 1-1 Błysk Studzionki 

Orla II Wąsosz 5-2 Błyskawica Luboszyce 

Płomień Nieszczyce 3-1 LZS Żelazny Most 

LZS Retków 2-1 Victoria Tymowa 

Sokół Niechlów 4-2 Sparta Przedmoście 

grupa III

Czarni II Rokitki 3-0 Premium Budziwojów

Huragan Nowa Wieś 
Złotoryjska

3-1 Czarni Miłkowice

LZS Biała 17 
maja, 
14:00

Burza Gołaczów

Mewa Goliszów 1-0 Radziechowianka   

grupa IV

Ikar Miłogostowice 0-0 Czarni Golanka Dolna 

Iskra II Kochlice 6-1 Huzar Raszówka 

B- klasy

1. Lesk Sędzisław 56 75-28

2. Olimpia II Kamienna G. 44 83-35

3. Dolomit Pisarzowice 44 85-52

4. Amfibolit Leszczyniec 44 54-29

5. Dragon Miszkowice 36 60-50

6. Victoria Czadrów 35 50-42

7. LZS Janiszów 29 44-58

8. Uran Okrzeszyn 28 42-51

9. Olimpia II Krzeszów 21 40-54

10. Gnejs Ogorzelec 20 38-52

11. Husaria Grzędy 19 29-57

12. Orły Lipienica 17 50-61

13. Bóbr Opawa 12 32-100

14. Spójnia Sady 22 55-68

1. Orzeł Mysłakowice 37 59-19

2. Halniak Miłków 33 38-17

3. Pub Gol II Jelenia Góra 29 30-22

4. KS Maciejowa 28 36-23

5. Czarni Strzyżowiec 21 47-47

6. Bobry Wojanów 18 23-36

7. Hottur Borowice 15 32-41

8. Mitex Podgórzyn 14 20-20

9. Jeżów Sudecki/Czernica 10 22-38

10. Potok Karpniki 10 13-55

1. Pogoń Wleń 46 64-20

2. Bielany Biedrzychowice 45 109-36

3. Woskar Wojcieszyce 39 66-33

4. LZS Niwnice 34 48-41

5. Fatma Pobiedna 32 54-40

6. LZS Kościelnik 31 52-49

7. Kwisa Mroczkowice 31 50-35

8. LZS Sobota 30 50-63

9. Zbylut Zbylutów 23 64-80

10. KS Pławna 20 38-50

11. LZS Kotliska 14 44-86

12. Bazalt Wojciechów 5 20-102

13. Cosmos Milików 16 23-47

1. TS Parzyce 55 84-20

2. LKS Ocice 54 76-20

3. Orzeł Gościszów 41 80-49

4. LKS Kraśnik Dolny 38 77-57

5. Znicz Kruszyn 33 91-72

6. KS Włodzice 32 50-50

7. LKS Dobra 31 56-53

8. LZS Nowa 30 51-48

9. LKS Mierzwin 28 45-49

10. Kolonia Bolesławiec 23 49-67

11. Jawa Otok 21 53-68

12. Bóbr Dąbrowa Bol. 14 38-90

13. Roan Tomisław 12 39-77

14. KS Trzebień 12 34-103

1. Zryw Bratków 38 68-16

2. LZS Ręczyn 37 51-22

3. WKS Żarki Średnie 36 66-13

4. Granica Miłoszów 29 41-26

5. Granit Gierałtów 20 53-43

6. Piast Czerwona Woda 20 27-40

7. LZS Pisarzowice 19 34-46

8. Porajów-Kopaczów 19 48-52

9. Przyszłość Dłużyna 18 28-52

10. Sudety Sieniawka 10 26-58

11. LZS Henryków 0 5-85

1. LKS Bierkowice 41 55-23

2. Kalenica Jugów 41 51-20

3. Huragan Bożków 40 50-24

4. Słowianin Wolibórz 37 76-35

5. Zamek Trzebieszowice 36 56-32

6. LKS Wambierzyce 29 45-36

7. ATS Wojbórz 19 34-46

8. Czermna Kudowa Zdr 18 35-44

9. Granica Tłumaczów 16 28-42

10. Sparta Stary Waliszów 10 23-54

11. Lechia Ołdrzychowice 7 18-67

12. Zrzeszeni Niwa 4 19-67

1. Sparta II Ziębice 40 53-26

2. Cis Brzeźnica 39 42-16

3. Zamek II Kamieniec Ząbk. 37 52-26

4. Błękitni Niedźwiedź 31 47-30

5. Victoria Dębowiec 30 33-33

6. Piasek Potworów 22 47-46

1. Arka Trzebnice 50 104-43

2. Victoria Parchów 42 95-44

3. Hajduk Kłobuczyn 41 54-38

4. Zamet II Przemków 39 63-39

5. Nowa Wieś Lub. 34 65-47

6. Kalina Sobin 33 48-44

7. Amator Wierzchowice 29 42-53

8. Kłos Moskorzyn 24 50-64

9. Odra Grodziec Mały 24 56-61

10. Perła Potoczek 23 42-68

11. LZS Koźlice 11 36-67

12. Unia Szklary Górne 7 38-69

13. GLKS Gaworzyce 8 23-79

Kaczawa II Bieniowice 1-8 Fortuna Obora 

 Krokus Kwiatkowice 4-3 Transportowiec Kłopotów 

Victoria Niemstów 3-0 Platan Siedlce

grupa V

Huragan Proboszczów 5-1 Polonia Ernestynów 

Iskra Jerzmanice Zdrój 4-2 Wilkowianka II  

Nysa/Błękitni II  4-2 Gryf Olimpia Krotoszyce 

Górnik II Złotoryja 5-1 Tatra Krzeniów 

 Lubiatowianka 2-6 LZS Lipa 

grupa VI

KS Jarosław 0-3 LZS Budziszów Wielki

Orzeł Konary 3-2 Unia Rosochata 

Orzeł Mikołajowice 15-0 Rodło II Granowice 

Orzeł Pichorowice 5-1 Polder-a Damianowo 

ŚWIDNICA

grupa I

Tęcza Bolesławice 4-2 Sokół Kostrza 

Zjednoczeni II Żarów 3-2 Darbor Bolesławice 

Piotrowice Świdnickie 1-3 Błyskawica Kalno 

Błękitni Słotwina 6-0 Grom Panków 

Kłos Lutomia 0-8 Zryw Łażany 

LKS Marcinowice 2-5 Wierzbianka

Zjednoczeni Gościsław 3-4 Herbapol Stanowice

Orzeł Witoszów 1-0 Płomień Dobromierz 

1. LZS Komorniki 40 69-27

2. Sokół Niechlów 38 46-25

3. Orla II Wąsosz 36 81-30

4. Victoria Tymowa 32 44-30

5. LZS Retków 28 45-37

6. Błyskawica Luboszyce 27 44-39

7. Sparta Przedmoście 26 57-42

8. Błysk Studzionki 24 60-49

9. Skarpa Orsk 14 45-54

10. Płomień Nieszczyce 13 28-65

11. Odra II Chobienia 10 24-70

12. LZS Żelazny Most 0 20-95

1. Mewa Goliszów 40 67-18

2. Radziechowianka 38 58-22

3. Czarni Miłkowice 38 75-28

4. Huragan Nowa Wieś Z 36 70-36

5. Burza Gołaczów 35 54-29

6. Czarni II Rokitki 30 52-26

7. Płomień Michów 28 44-28

8. Orzeł Wojcieszyn 20 43-29

9. Płomień Nowa Wieś G 17 41-49

10. LZS Biała 7 13-117

11. LZS Czaple 5 14-76

12. Premium Budziwojów 6 13-86

1. Korona Kawice 36 62-42

2. Krokus Kwiatkowice 34 66-30

3. Fortuna Obora 32 75-49

4. Iskra II Kochlice 30 66-33

5. Huzar Raszówka 30 56-45

6. Kaczawa II Bieniowice 27 51-46

7. Transportowiec Kłopotów 22 63-68

8. Ikar Miłogostowice 19 32-32

9. Victoria Niemstów 12 29-62

10. Czarni Golanka Dolna 12 23-65

11. Victoria Rzeszotary 5 14-98

12. Platan Siedlce 33 68-35

1. Huragan Proboszczów 55 91-11

2. Polonia Ernestynów 48 101-40

3. LZS Lipa 44 68-35

4. Górnik II Złotoryja 40 67-26

5. Tatra Krzeniów 37 68-47

6. Gryf Olimpia Krotoszyce 36 78-40

7. Lechia Rokitnica 29 53-55

8. Lubiatowianka Lubiatów 21 64-75

9. Nysa/Błękitni II Kościelec 16 25-84

10. Platan Sichów 13 28-72

11. Wilkowianka II Wilków 10 29-77

12. Sokół Sokołowiec 9 25-75

13. Iskra Jerzmanice Zdrój 7 28-88

1. Orzeł Mikołajowice 46 89-12

2. Zjednoczeni Snowidza 44 55-28

3. Orzeł Pichorowice 37 51-38

4. Unia Rosochata 36 53-22

5. Polder-a Damianowo 34 38-35

6. LZS Budziszów Wielk 30 56-36

7. Orzeł Konary 23 38-40

8. Chełmy Chełmiec 
Piotrowice

16 38-59

9. Polgeo Lusina 16 39-52

10. Cicha Woda Tyniec 
Legnicki

12 25-51

11. Rodło II Granowice 8 30-98

12. KS Jarosław 9 20-64

1. Herbapol Stanowice 56 93-45

2. Błękitni Słotwina 55 86-43

3. Tęcza Bolesławice 53 64-48

4. Wierzbianka Wierzbna 52 97-50

7. Kłos Laski 21 41-49

8. Spartakus Byczeń 20 38-58

9. Perła Płonica 16 30-57

10. Harnaś Starczówek 15 30-48

11. Przedborowianka 15 34-50

12. Znicz Lubnów 10 25-53
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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.

Piłkarska wiosna
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grupa I

MKS Oława 6-0 Ziemia Lubińska Szklary Górne 
Kolektyw Radwanice 2-10 Zagłębie II Lubin 

1.  Zagłębie II Lubin 28 57-8 
2.  Czarni Jelcz-Laskowice 18 25-10  
3. Miedź Legnica 18 26-13   
4.  AZS III Wrocław 18 39-16 
5.  MKS Oława 16 21-12 
6.  Kolektyw Radwanice 6 18-37   
7. Ziemia Lubińska Szklary G. 0 3-93  

grupa II

AZS PWSZ II Wałbrzych 6-1 Bielawianka
Victoria Aglomeracja Włb 3-0 PoloniaStal Świdnica

Zdrój Jedlina Zdrój 3-3 Grom Udanin
Akademia Orlik Jelenia Góra 5-2 Piast Nowa Ruda

1.  AZS PWSZ II Wałbrzych 34 77-10 
2. Victoria Aglomeracja Włb28 106-18 
3.  Bielawianka Bielawa 27 118-24
4. Akademia Orlik Jelenia Góra 21 46-29 
5. Polonia-Stal Świdnica 14 18-47  
6.  Piast Nowa Ruda 8 9-56  
7.  Grom Udanin 6 8-79
8. Zdrój Jedlina Zdrój 1 10-129 

III liga kobiet

Więcej na stronie 
internetowej 

www.dolzpn.pl 
oraz  na naszym 

profilu FB: 
Dolnośląska Piłka DZPN

grupa II

Płomień Sokolniki 2-5 Zgoda Grodziszcze 

Błękitni Książnica 0-3 LKS Gilów

Orzeł Piława Dolna 3-0 LKS II Bystrzyca Górna

Klubokawiarnia Roz-
tocznik

7-2 Sparta Oleszna 

Dąb Mościsko 2-2 Orzeł Przerzeczyn Zdrój 

LKS Dobrocin 3-0 Iskra Janówek

Błękitni Owiesno 1-9 Ślężanka Tąpadła

WAŁBRZYCH

Górnik Boguszów Gorce 3-1 Victoria II  

Podgórze Wałbrzych 2-1 Płomyk Borówno 

Grodno Zagórze Śl 3-17 Iskra Witków Śl 

WROCŁAW

grupa I

Victoria Orzeszków 0-1 Rosa Rościsławice 

Ruch Warzęgowo 3-0 Promotor Pełczyn

LZS Strupina 2-3 Pogoń Wińsko 

ULKS Powidzko 4-1 Lech Barkowo 

Odra Uraz 0-1 Orkan Mojęcice

Olimpia Godzięcin 5-1 Orkan Borzęcin

grupa II

Kometa Kryniczno 3-3 Dąb Kuraszków

LKS Krzyżanowice 2-1 Błyskawica Szewce 

Malinka Malin 5-1 Grom Ligota Piękna

Start Strzeszów 1-3 Sparta Wszemirów

SKS Głuchów Górny 2-0 Sparta Będkowo 

grupa III

Burza Wilczków 0-4 Porcelana Ciechów 

Cosmos Juszczyn 4-2 Błyskawica Lenartowice 

Tęcza Pisarzowice 2-6 Błękitni Chwalimierz 

Odra Słup 0-5 Czarni Białków  

Orzeł Bukówek 4-3 Polonia II Środa Śl 

Pogoń Miękinia 8-1 Wulkan Ogrodnica 

grupa IV

Puma Pietrzykowice 1-4 Złotniki Wrocław 

ULKS Piotrowice 1-3 LZS Zachowice 

Ambrozja Bogdaszowice 2-1 KP Wichrów

Dromex Piersno 4-1 GLKS Mietków

grupa V

Błękitni Gniechowice 3-1 Polonia Jaksonów

Sparta Wrocław 1-5 Polonia Bielany Wr.

Ślęża Sobótka 3-4 Orzeł Pustków Wilczk.

Tur Wrocław 4-7 Olimpia Żerniki Wr.

1. Klubokawiarnia 63 100-28

2. Orzeł Piława Dolna 58 94-24

3. Ślężanka Tąpadła 57 91-26

4. Zgoda Grodziszcze 43 57-37

5. LKS Dobrocin 43 87-52

6. Sparta Oleszna 38 45-55

7. Błękitni Owiesno 35 55-61

8. Płomień Sokolniki 32 61-61

9. LKS II Bystrzyca Górna 27 31-48

10. Orzeł Przerzeczyn Zdr 25 41-55

11. Gryf Burkatów 21 58-79

12. Dąb Mościsko 20 43-85

13. LKS Gilów 19 48-72

14. Błękitni Książnica 14 18-63

15. Iskra Janówek 2 22-105

1. Górnik Boguszów 31 36-5

2. Iskra Witków Śląski 30 67-16

3. Płomyk Borówno 16 36-25

4. Victoria II Świebodzice 15 33-28

5. Zagłębie Wałbrzych 14 29-30

6. Podgórze Wałbrzych 8 11-24

7. Unia Bogaczowice 5 6-27

1. Pogoń Wińsko 51 106-26

2. Olimpia Godzięcin 38 58-32

3. Rosa Rościsławice 38 52-36

4. Victoria Orzeszków 34 34-28

5. Orkan Borzęcin 32 46-36

6. Lech Barkowo 26 49-39

7. ULKS Powidzko 26 49-74

8. Orkan Mojęcice 22 22-40

9. LZS Strupina 16 36-62

10. Ruch Warzęgowo 14 47-55

11. Odra Uraz 10 25-60

12. Promotor Pełczyn 5 21-57

grupa VI

Kwarcyt Jegłowa 3-0 Czarni II Kondratowice

KP Ludów Śląski 2-9 Zryw Chociwel 

Victoria Sarby 1-14 FC Pęcz 

Orzeł Biały Kościół 2-2 Ślęza Księginice Wlk

Pogoń Kowalów 1-4 Starter Gęsiniec

grupa VII

Zalesie Wójcice 7-0 Start Stanowice 

Zorza Niemil 3-2 Polonia Godzikowice 

Świteź Wiązów 4-1 Orzeł Marszowice 

 KP 86 Borek Strzeliński 0-6 Szaluna Zębice 

Burza Bystrzyca 9-1 Dolomit Chwałowice 

grupa VIII

KS Brochów 3-0 Długołęka 

KS Byków 3-3 KP 99 Śliwice 

Wratislavia II 2-0 Tęcza Raków 

MPWiK Mokry Dwór 4-1 Tęcza Brzezia Łąka 

Orzeł Święta Katarzyna 0-1 Czarni Chrząstawa 

Piast Nadolice 0-0 Skra Wojnowice 

grupa IX

Grom Siekierowice 3-0 Dąb II Dobroszyce

WKS Lipka 2-8 Olimpia Oleśnica 

WKS Miłowice 1-0 KS Poniatowice 

Perła Węgrów 3-1 Widawa Stradomia 

Piast Dobrzeń 8-2 Sokół Sokołowice 

5. Zryw Łażany 48 85-37

6. Zjednoczeni II Żarów 37 86-55

7. LKS Marcinowice 37 47-45

8. Darbor Bolesławice 36 56-61

9. Sokół Kostrza 36 67-72

10. Zjednoczeni Gościsław 33 66-77

11. Błyskawica Kalno 32 40-70

12. LKS Piotrowice Świd. 29 54-46

13. Grom Panków 25 59-79

14. Kłos Lutomia 24 50-80

15. Orzeł Witoszów 12 38-108

16. Płomień Dobromierz 4 27-99

1. Płomień Wisznia Mała 50 94-32

2. Tomtex Widawa Wrocław 44 93-35

3. LKS Krzyżanowice 36 46-41

4. Malinka Malin 34 82-56

5. Dąb Kuraszków 29 43-50

6. SKS Głuchów Górny 29 45-58

7. Kometa Kryniczno 23 38-45

8. Błyskawica Szewce 23 52-66

9. Grom Ligota Piękna 23 41-47

10. Sparta Będkowo 22 33-56

11. Silesia Szymanów 21 41-57

12. Sparta Wszemirów 19 46-60

13. Start Strzeszów 10 32-83

1. Czarni Białków 60 122-28

2. Porcelana Ciechów 49 110-40

3. Pogoń Miękinia 48 86-34

4. Cosmos Juszczyn 41 66-48

5. Błękitni Chwalimierz 40 64-51

6. Błyskawica Lenartowice 37 55-43

7. Orzeł Bukówek 29 54-62

8. Polonia II Środa Śl 27 49-62

9. Pogoń Jastrzębce 23 7-49

10. Odra Słup 22 66-67

11. Wulkan Ogrodnica 20 50-80

12. Tęcza Pisarzowice 19 44-70

13. Zryw Chełm 7 9-104

14. Burza Wilczków 3 32-126

1. Złotniki Wrocław 38 59-23

2. Ambrozja Bogdaszowice 31 46-21

3. KP Wichrów 28 45-25

4. Piast Lutynia 27 49-35

5. White Bat Czerńczyce 27 40-18

6. LZS Zachowice 19 34-44

7. ULKS Piotrowice 13 36-63

8. Puma Pietrzykowice 13 28-55

9. GLKS Mietków 11 29-40

10. Dromex Piersno 9 28-70

1. GKS II Kobierzyce 32 49-25

2. Sparta Wrocław 29 55-30

3. Orzeł Pustków Wilczk. 29 45-36

4. Błękitni Gniechowice 29 30-32

5. Ślęża Sobótka 26 46-41

6. Tur Wrocław 24 42-44

7. Polonia Bielany Wr. 24 35-32

8. Muchobór Wrocław 19 31-30

9. Olimpia Żerniki Wr. 18 38-38

10. Polonia Jaksonów 17 28-53

11. MKS Małuszów 7 21-59

1. FC Pęcz 54 106-16

2. Korona Pęcz 46 98-21

3. Kwarcyt Jegłowa 46 81-23

4. KS Karszów 40 60-40

5. Starter Gęsiniec 38 64-38

6. Zryw Chociwel 30 74-59

7. Orzeł Biały Kościół 26 48-67

8. KP Ludów Śląski 22 46-57

9. Ślęza Księginice Wielkie 18 40-64

10. Feniks Pławna 16 47-62

11. Victoria Sarby 15 34-103

12. Pogoń Kowalów 9 39-129

13. Czarni II Kondratowice 6 26-85

1. Burza Bystrzyca 46 84-18

2. Szaluna Zębice 41 65-26

3. Zalesie Wójcice 39 70-20

4. Błękitni Siedlce 37 54-17

5. Świteź Wiązów 36 57-29

6. Dolomit Chwałowice 24 5-56

7. Orzeł Marszowice 23 46-37

8. Zorza Niemil 19 36-57

9. Logan Witowice 16 26-69

10. Polonia Godzikowice 16 24-62

11. KP 86 Borek Strzeliński 9 26-72

12. Start Stanowice 6 26-86

1. Skra Wojnowice 38 62-36

2. MPWiK Mokry Dwór 37 56-32

3. Wratislavia II Wrocław 36 37-26

4. Wrocław Academy 34 56-41

5. Piast Nadolice 33 52-46

6. KS Brochów 32 43-32

7. Czarni Chrząstawa 29 47-37

8. KS Byków 28 41-41

9. Orzeł Święta Katarzyna 27 33-30

10. KP 99 Śliwice 25 8-46

11. Długołęka 16 25-52

12. Tęcza Brzezia Łąka 13 31-62

13. Tęcza Raków 10 29-69

grupa X

Pogoń Cieszków 1-3 Barycz Milicz 

KS Komorów 5-2 Polonia Grabowno Wlk

Lotnik Twardogóra 1-0 Sokół Ujeździec Wlk

Promień Brzyków 2-1 KS Łazy Wlk.

LZS Kaszyce Wlk 2-0 Olimpia Bukowinka 

Orzeł Biedaszków Wlk 1-0 Płomień Krośnice 

1. Olimpia Oleśnica 52 65-17

2. KS Dobroszów 39 75-43

3. Sokół Sokołowice 38 68-43

4. Perła Węgrów 33 67-46

5. LZS Bystre 33 58-42

6. Piast Dobrzeń 31 65-42

7. Widawa Stradomia 27 64-54

8. WKS Lipka 23 46-56

9. KS Poniatowice 23 43-61

10. WKS Miłowice 21 29-53

11. Grom Siekierowice 14 33-79

12. Borowianka Borowa 12 36-94

13. Dąb II Dobroszyce 18 37-56

1. Lotnik Twardogóra 45 60-19

2. Polonia Grabowno Wielkie 37 47-30

3. Barycz Milicz 37 59-29

4. Orzeł Biedaszków Wlk 36 55-36

5. Pogoń Cieszków 34 46-36

6. KS Łazy Wielkie 32 39-31

7. Sokół Ujeździec Wielki 28 40-34

8. KS Komorów 22 43-48

9. Płomień Krośnice 22 38-47

10. LZS Kaszyce Wielkie 21 37-46

11. Promień Brzyków 20 23-41

12. Olimpia Bukowinka 19 35-45

13. LZS Grabówka 3 17-97
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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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Twardogóra idzie na awans 
Bartek Michalak

- Co Cię skłoniło, aby w zimowej 
przerwie powrócić do macierzy-
stego klubu?

- Chcę pomóc kolegom w awansie 
i grać z Lotnikiem w wyższej lidze. 
Dołożymy wszelkich starań, aby 
takie miasto jak Twardogóra miało 
drużynę w klasie A, a nawet i wy-
żej. Miałem już dość tułaczki po 
innych klubach, poza tym stwier-
dziłem, że i tak już w piłce nic nie 
osiągnę, więc moja gra w innych 
klubach jest bezsensowna. Lotnik to 
klub, w którym się wychowałem i tu 
zamierzam jeszcze pograć. Oczywi-
ście, spędziłem wspaniałe chwile w 
Międzyborzu, czy w Szczodrowie, 
gdzie poznałem wielu wspaniałych 
ludzi, ale zwycięstwa nie dawały mi 
tak wielkiej radości, jaką mam tutaj. 
Dlatego wróciłem.

- W trzech z ostatnich czterech 
meczów byłeś na liście strzelców, 
zdobywając aż siedem goli. Czu-
jesz się liderem?

- Najważniejszą rzeczą na chwilę 
obecna jest to, że wreszcie zacząłem 
strzelać bramki. W meczach kon-
trolnych nie wyglądało to najlepiej, 
bo strzeliłem zaledwie dwa gole w 
kilku sparingach. Nawet żartowano, 
że mam wracać do Szczodrowa, bo 
nie przeszedłem testów. Chcę kon-
tynuować dobrą passę i dać wszyst-
kim radość z wygrywania. Mam na-
dzieję, że obejdzie się bez kontuzji i 
nadal będę zdobywał gole. Dziękuję 
też kolegom z drużyny, którzy wie-
rzą w moje umiejętności i obsługują 
podaniami. A czy czuję się liderem 
drużyny? Nie, nigdy nie miałem 
aspiracji, by być liderem w szatni. 
Staram się wykonywać swoją robotę 
na boisku najlepiej jak potrafię, a od 
rządzenia niech będą inni.

- Skoro jesteśmy przy rządzeniu 
– w poprzednim sezonie, że nie 
brakowało głosów krytycznych 
wobec zmian, które zaszły w 
Lotniku. Jak patrząc na obecną 
sytuację w zespole oceniasz ich 
efekt?

- Myślę, że wreszcie to wszystko 
idzie we właściwym kierunku. Jesz-
cze nie tak dawno klub był bliski 
upadku, bowiem po rezygnacji pana 
Edwarda Dzikowskiego nie było 
chętnego objęcia funkcji głowy klu-
bu. Na szczęście pracy podjął się pan 
Andrzej Miziniak. Cieszymy się, bo 
gramy dla Twardogóry i chcemy re-
prezentować jej barwy. Jest nowy 
zarząd, który chce coś tworzyć i 
miejmy nadzieję, że będzie okej. 
Podstawowym celem to awans.

- Poza falstartem z Promieniem 
Brzyków i bezbramkowym re-
misem z Cieszkowem, Lotnik 
pewnie dopisuje wiosną kolejne 
punkty. Co jest kluczem do suk-
cesu?

- Mamy naprawdę bardzo dobrą, 
młodą drużynę, w której występuje 
kilku zawodników wcześniej grają-
cych w wyższych ligach. Mowa tu o 
Kodyrze, Miziniaku, Grzesiaku czy 
Urbanie. Do tego uzdolniona mło-
dzież, która pokazuje, że spokojnie 

w przyszłości poradzi sobie w  wyż-
szych ligach. Potencjał Lotnika na 
ten moment nie odbiega od połowy 
zespołów A-klasy i myślę, że gdy 
awansujemy to spokojnie o środek 
tabeli powinniśmy walczyć.

- Macie kilka punktów przewagi 
nad Polonią Grabowno Wielkie 
i jeden mecz rozegrany mniej. 
Myślami jesteście już powoli 
przy występach w „serie A”?

- Przed nami najtrudniejsze mecze. 
Pomimo przewagi nadal musimy 
wygrywać i nie patrzeć się na ry-
wali. Przegrany mecz z Grabownem  
pozwolił uwierzyć reszcie ekip na 
walkę o awans. Czekają nas przecież 
jeszcze trudna potyczka w Łazach, 
czy w derbach z Bukowinką, do tego 
wyjazd do Krośnic, czy mecz z Bie-
daszkowem. Do końca rozgrywek 
dużo spotkań, więc trzeba wygry-
wać wszystko. Nikt na razie nie my-
śli o klasie A, bo do awansu jeszcze 
naprawdę długa droga.

Dołożymy wszelkich starań, aby takie miasto jak Twardogóra miało drużynę 
w klasie A, a nawet i wyżej - mówi Zbigniew Rusiecki, najlepszy strzelec Lotnika 
Twardogóra, lider grupy X B-klasy, w rundzie wiosennej.
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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.
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Maciej Żyłka

Zasada niezależności oraz szyb-
kości postępowania zostały sfor-
mułowane w art. 111 Regulami-
nu Dyscyplinarnego Polskiego 
Związku Piłki Nożnej. Fundamen-
talne znaczenie ma przepis art. 111 
§1 w myśl, którego organy dys-
cyplinarne są niezależne, to zna-
czy, że mają orzekać wg własnej 
oceny, własnego sumienia, ale w 
granicach obowiązujących przepi-
sów. Ich członkowie nie mogą być 
związani żadnymi poleceniami or-
ganów kierowniczych związku ani 
nie mogą podlegać żadnym naci-
skom czy sugestiom osób trzecich. 

Do odpowiedzialności
By zapewnić tę niezależność, 
członkowie organów dyscyplinar-
nych nie mogą być pociągnięci do 
odpowiedzialności dyscyplinar-
nej w związku z uczestnictwem i 
działalnością w tych organach )art. 
111 §2). Wyjątkiem są jedynie na-
ruszenia obowiązków, będące wy-
nikiem umyślnego działania lub 
rażącego zaniedbania. 
W myśl art. 111 §3 Regulaminu, 
członek organu dyscyplinarne-
go winien wyłączyć się od roz-
poznania sprawy, jeżeli istnieją 
uzasadnione wątpliwości co do 
jego bezstronności. A takie mogą 
się pojawić wówczas, gdy jest on 
związany z którą ze stron postę-
powania czy to osobiście czy za-
wodowo. Ponadto, członek organu 
dyscyplinarnego zobowiązany jest 
zachować w tajemnicy przebieg 
posiedzenia, a w szczególności 
narady i głosowania. Nie dotyczy 
to już natomiast sentencji rozstrzy-
gnięcia, jego motywów oraz uza-
sadnienia treści rozstrzygnięcia. 
Z tą kwestią wiąże się także sfor-
mułowana w art. 113 zasada jaw-
ności postępowania dyscyplinar-
nego. Wg niej, postępowanie jest 
jawne dla stron, z wyłączeniem 
narady i głosowania nad orzecze-
niem. Od tej zasady jest jednak 
kilka wyjątków. Co do zasady 
szybkości postępowania, to zgod-
nie z art. 111 §5 Regulaminu, 
winno ono być prowadzone bez 

nieuzasadnionej zwłoki, w sposób 
zapewniający należytą koncentra-
cję materiału dowodowego i zapo-
biegający przewlekaniu postępo-
wania. 

Strony
Kto może być stroną postępo-
wania? Odpowiedź na to pytanie 
znajdujemy w art. 112 Regulami-
nu Dyscyplinarnego. Stroną po-
stępowania dyscyplinarnego jest 
obwiniony, zainteresowany oraz 
Rzecznik Ochrony Prawa Związ-
kowego i Rzecznik Dyscyplinarny, 
jeżeli biorą udział w postępowa-
niu. Kim zatem jest „zaintereso-
wany”? Zainteresowanym jest ten, 
kogo w sposób bezpośredni doty-
czy wynik postępowania, a nie jest 
obwinionym w sprawie. Ze strona-
mi postępowania nierozerwalnie 
związana jest kolejna zasada czyli 
„prawo czynnego udziału w postę-
powaniu”. 
W świetle art. 114 §1, każda ze 
stron, w toku postępowania ma 
prawo do czynnego udziału w 
postępowaniu, w tym do składa-
nia wyjaśnień, żądań i wniosków. 
Strona ma również prawo do zło-
żenia oświadczenia, co do twier-
dzeń strony przeciwnej, dotyczą-
cych okoliczności sprawy (art. 114 
§2). Strony postępowania są rów-
nież zobowiązane współdziałać 
w celu wyjaśnienia sprawy (art. 
114 §3). Strony są ponadto zobo-
wiązane przedstawiać dowody i 
udzielać pisemnych odpowiedzi 
organom dyscyplinarnym na żą-
danie tych organów. W przypadku 
niewykonywania lub opieszałego 
wykonywania tych obowiązków, 
organ dyscyplinarny może nałożyć 
karę porządkową w wysokości do 
1.000 zł. Kary te mogą być uchyla-
ne, stosownie do okoliczności (art. 
114 §4).
Na mocy przepisów art. 115 Re-
gulaminu Dyscyplinarnego PZPN, 
strony postępowania mogą w cza-
sie jego trwania ustanowić pełno-
mocnika. Pełnomocnikiem osoby 
fizycznej może być adwokat, rad-
ca prawny, menedżer ds. piłkarzy, 

zstępni, małżonek, rodzice, ro-
dzeństwo, a także działacz lub pra-
cownik klubu, którego jest człon-
kiem. Natomiast pełnomocnikiem 
osoby prawnej może być adwokat, 
radca prawny, a ponadto działacz 
lub jej pracownik.

Ocena dowodów
Kolejną ważną zasadą postępowa-
nia jest zasada swobodnej oceny 
dowodów przez organ dyscypli-
narny. Przypomnijmy, że przewi-
nienia związane z grą kary udziela 
już sędzia zawodów bezpośrednio 
na boisku lub w jego bezpośrednim 
sąsiedztwie przy okazji zakończe-
nia meczu i to właśnie od sędziego 
rozpoczniemy analizę stosowania 
tej zasady.  W świetle przepisów 
art. 119 Regulaminu Dyscypli-
narnego Polskiego Związku Piłki 
Nożnej sankcje sportowe związa-
ne z przebiegiem meczu nakłada 
sędzia piłkarski. Decyzje sędziego 
piłkarskiego są ostateczne, o ile 
przepis szczególny nie stanowi 
inaczej. 
Definicję dowodu w świetle postę-
powania dyscyplinarnego w pol-
skiej piłce nożnej zawiera art. 116 
§1 Regulaminu Dyscyplinarnego.  
Dowodem w sprawie może być 
wszystko, co nie jest sprzeczne z 
prawem i może przyczynić się do 
wyjaśnienia sprawy. W szczegól-
ności dowodem mogą być zezna-
nia innych postępowań, prowadzo-
nych przez organy jurysdykcyjne 
Polskiego Związku Piłki Nożnej, 
ligi zawodowej, FIFA, UEFA oraz 
organy władzy publicznej. Prze-

pis art. 116 §2 formułuje zasadę 
domniemania prawdziwości fak-
tów zawartych w sprawozdaniach 
osób delegowanych do wzięcia 
udziału w meczu (sędzia, delegat, 
obserwator). Nie wyłącza to jed-
nak możliwości przeprowadzenia 
dowodu przeciwnego. W przypad-
ku rozbieżności pomiędzy spra-
wozdaniami (raportami), których 
nie można usunąć, sprawozdanie 
sędziego uznaje się za przedsta-
wiające prawdziwy stan faktycz-
ny odnośnie przebiegu zdarzeń na 
boisku, a raport delegata odnośnie 
przebiegu zdarzeń poza boiskiem 
(art. 116 §3).

Dowody
Ciężar dowodu popełnienia prze-
winienia dyscyplinarnego spo-
czywa na organie dyscyplinar-
nym (art. 117 §1 Regulaminu). 
To oznacza, że organ prowadzący 
postępowanie musi udowodnić, że 
dana osoba popełniając dany czyn 
dopuściła się przewinienia dyscy-
plinarnego czy to z winy umyśl-
nie czy nieumyślnie. Jeśli organ 
dyscyplinarny prowadzi postępo-
wanie dyscyplinarne związane z 
przewinieniem dopingowym, to 
zasady postępowania dowodnego 
określają w tym przypadku Mo-
delowe Reguły Antydopingowe, 
stanowiące załącznik nr 1 do ni-
niejszego regulaminu (art. 117 §2).
Organy dyscyplinarne w toku 
rozpoznania sprawy kierują się 
zasadą swobodnej oceny dowo-
dów  (art. 118 Regulaminu). Z 
naukowej definicji zasada swo-

bodnej oceny dowodów polega na 
tym, iż sąd (organ dyscyplinarny) 
każdorazowo i samodzielnie w 
realiach konkretnej sprawy podej-
muje decyzję o tym, które dowody 
uznać za wiarygodne, a którym 
dowodom w całości lub części 
odmówić wiarygodności. Nie ist-
nieją żadne zewnętrzne wiążące 
instrukcje jak oceniać dane do-
wody ani nie istnieje ich katalog 
względem znaczenia dla procesu. 
Zasady swobodnej oceny dowo-
dów  nie stosuje się na mocy po-
wołanego już art. 118 Regulaminu, 
w postępowaniu uproszczonym w 
sprawach chuligaństwa, rasizmu i 
ksenofobii.

Dwie instancje
Ostatnią fundamentalną zasadą 
postępowania dyscyplinarnego w 
polskiej piłce nożnej jest zasada 
dwuinstancyjności, sformułowana 
w art. 120 Regulaminu Dyscypli-
narnego PZPN. Mogą występować 
wyjątki od tej zasady. Wynikają 
one z przepisów szczególnych. 
Na mocy tej zasady, osoba nieza-
dowolona z wyniku postępowania 
może odwołać się od tej decyzji do 
organu II instancji. 
Wspominałem też o zasadzie dwu-
instancyjności postępowania. Ma 
ona swoje odzwierciedlenie w 
Rozdziale II „Właściwość orga-
nów dyscyplinarnych” (art. 121-
126 Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN). Tam znajdą Państwo in-
formacje jakie organy rozpatrują 
poszczególne rodzaje sprawę.

Są zasady!

•    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

W tym wydaniu „Dolnośląskiej Piłki” zajmiemy się podstawowymi zasadami 
postępowania dyscyplinarnego w polskiej piłce nożnej.
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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.
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 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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Piłkarska duma Węgrowa
Bartek Michalak

- Stwierdziliśmy, że bez tego nasza 
drużyna wyginie śmiercią naturalną. W 
okolicy w niemal każdej miejscowości 
jest drużyna, dlatego o zawodników 
bywa ciężko. Doszliśmy do wniosku, 
że coś musi nas wyróżniać z tłumu.  
Zaczęliśmy od strony internetowej, po-
tem były zdjęcia, a nagranie jednej z 
boiskowych sytuacji zapoczątkowało 
klubową telewizję – mówi nam Kamil 
Dulnik. 

Najpierw było TSV, potem Perła
Historia klubu nie jest długa i sięga 
2008 roku. Pomysł na drużynę zrodził 
się zaraz po tym, gdy po upadku TSV 
1984 Węgrów zwolniło się boisko wraz 
z zapleczem sportowym. Całkowicie 
nowa drużyna z nowym zarządem po-
wstała z inicjatywy Łukasza Guza i 
Waldemara Suchańskiego, w sezonie 
2008/2009 debiutując w rozgrywkach 
piłkarskiej klasy C. Nazwa klubu zosta-
ła ustalona na spotkaniu założycielskim 
i wybrana w głosowaniu, a jej pomysło-
dawcą był Czesław Wilk. 

-  Klubowe barwy miały nawiązywać 
do nazwy zespołu, dlatego kolor biały 
(perła) oraz niebieski (otoczenie perły 

– woda) wszystkim przypadł do gustu 
- opowiada Kamil Dulnik. Co ciekawe, 
wraz z kolegami mają do dyspozycji aż 
cztery komplety strojów meczowych. 
Wszystkie oprócz jednego nawiązując 
do klubowych barw.
- Chcieliśmy mieć jeden komplet stro-
jów w oryginalnym kolorze i padło na 
jaskrawy pomarańczowy. Barwy klu-
bowe pozostają jednak niezmienne, 
nadal jesteśmy niebiesko-biali - dodaje 
kapitan węgrowskiej jedenastki, jeden 
z trzech mieszkańców Węgrowa wystę-
pujących w Perle. Grają w niej również 
jego brat Adrian oraz Jakub Banach (ten 
drugi wspólnie z Emilem Olszewskim 
stoi obecnie na czele władz klubu).
- Nie jest to duża liczba, ale trzeba mieć 
na uwadze fakt, jak małą miejscowością 
jest Węgrów (nieco ponad 300 miesz-
kańców - przyp.red.). Piłkarzy sprowa-
dzamy z różnych miejscowości naszej 
gminy, a także z dalszych rejonów. W 
podstawowym składzie mamy trzech 
zawodników z Oleśnicy, w kadrze jest 
też sześciu graczy z okolic Solnik Wiel-
kich - opowiada K.Dulnik. 

Elektryzujące derby z Gromem
Największym sukcesem drużyny jest 

awans do „bundesligi” i 131 strzelo-
nych bramek w mistrzowskim sezonie 
2012/13 . W pamięci kibiców pozosta-
nie też tegoroczna pucharowa potyczka 
z trzecioligowym Piastem Żmigród, 
przegrana przez gospodarzy z Węgro-
wa 2:3 po golu w ostatnich minutach. 
W trakcie sezonu fanów Perły elektry-
zują okoliczne derby. Do niedawna te z 
Łoziną, z którą jak Węgrów rywalizo-
wał od zawsze. Ta jednak awansowała 
wyżej, a na pierwszy plan wysunęły się 
pojedynki z Siekierowicami.

- Kluby wiąże długa historia. Nie wszy-
scy wiedzą, ale Perła Węgrów składała 
się kiedyś z aktualnych zawodników 
Gromu Siekierowice. Graliśmy w jed-
nej drużynie aż doszło do rozłamu, 
Mamy kolegom z Siekierowic coś do 
udowodnienia – mówi reprezentant 
biało-niebieskich. Ciekawostką jest, że 
mimo niesnasek rywale są dla siebie 
niezwykle gościnni.

- Na własnym stadionie nie wywalczy-
liśmy punktów z Gromem, oni również 
u siebie dostawali od nas lanie – wyja-
śnia nasz rozmówca. 

Sport, zabawa i pasja
Będąc przy temacie własnego boiska, 
należy wspomnieć, że to w Węgrowie 
jest jedyne w swoim rodzaju. Otaczają-
ce je wzniesienia sprawiają niesamowi-
te wrażenie, ale mają też swoje minu-
sy. Pewnego razu z pól spłynęło na nie 
błoto, innym pół murawy znalazło się 
pod wodą. Nie brakło też incydentów 
wandalizmu. 

- Kiedyś na naszą płytę wysypano bura-
ki z nieopodal leżącego pola i po trawie 
jeździł ciężki sprzęt, co zniszczyło pod 
boiskowy drenaż. Boisko przeżyło tak-
że dewastację, po tym gdy ktoś wpadł 
na pomysł kręcenia bączków autem – 
mówi nam Kamil. Jak przyznaje, Perła 
to wspólne dobro wszystkich zawodni-
ków.

- Każdy osobno stara się mieć jakiś 
wkład, a klub wszelkie wolne środki 
inwestuje w rozwój zespołu.  Jesteśmy 
drużyną amatorów i piłka nożna to dla 
nas to nic innego jak odskocznia. Gra-
my dla sportu, zabawy, pasji – puentuje 
zawodnik z Węgrowa.

Na bieżąco 
aktualizowane relacje 
z ligowych spotkań 
i niemal po każdym 

meczu galeria zdjęć oraz 
skrót wideo z bramkami 
i najlepszymi akcjami. 
Jak się okazuje, stan-
dard nie tylko w profe-

sjonalnych klubach, ale 
również w B-klasowej 
Perle Węgrów (gmina 

Długołęka).


