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REKLAMA OD REDAKCJI

Drodzy Czytelnicy,

dla wielu z Was lipiec nierozerwalnie kojarzy się z 
okresem wakacyjnym lub urlopowym. Tymczasem 
w klubach piłkarskich trwa praca na najwyższych 
obrotach. Zawodnicy, sztaby szkoleniowe i medycz-
ne, a także działacze o dłuższym odpoczynku mogą 
zapomnieć. Lato to czas przebudowywania zespołów 
w przyspieszonym tempie, dopinania budżetów na ko-
lejne rozgrywki, nierzadko również powrotu piłkarzy 
do pełni zdrowia. Nade wszystko jednak tych kilka 
tygodni upływa pod znakiem ładowania akumulato-
rów. W momencie, gdy w Wasze ręce trafi sierpniowa 
odsłona miesięcznika PIŁKARZ, zaczniecie stopniowo 
poznawać odpowiedź na pytanie, który z zespołów 
zrobił to najefektywniej.

W nowy sezon, pod koniec lipca, weszliśmy z dwie-
ma drużynami I-ligowymi – Olimpią Grudziądz oraz 
bydgoskim Zawiszą. Postanowiliśmy porozmawiać z 
nowymi nabytkami beniaminków zaplecza ekstraklasy 
– Januszem Dziedzicem oraz Łukaszem Skrzyńskim, 
który został kapitanem niebiesko-czarnych. W II-ligo-
wej ekipie Elany Toruń również nie brakuje nowych 

graczy, dlatego też wewnątrz numeru znajdziecie roz-
mowę z powracającym z Cypru Marcinem Kikowskim. 
Trafiamy w Wasze ręce tuż przed startem rozgrywek 
w niższych ligach – wewnątrz numeru obszerny raport 
z wydarzeń w klubach od III ligi do B klasy. Do tego, 
że to nie wszystkie tematy, którymi się zajęliśmy, nie 
muszę chyba nikogo przekonywać.

Zgodnie z naszymi zapowiedziami uruchomiliśmy 
plebiscyt PIŁKARZA, a także ogłaszamy pierwszy 
konkurs na naszych łamach. Szczegóły na stronie 
37. Już teraz gorąco zachęcam do licznego udziału 
w naszej zabawie. Na uczestników czekają liczne 
nagrody!

Przy okazji sezonu 2011/2012 chcę Wam wszystkim 
życzyć wielu sportowych wrażeń i emocji związanych 
z występami klubów, którym kibicujecie i z którymi 
sympatyzujecie, a także owocnej lektury kolejnych 
odsłon PIŁKARZA.

Eryk Dominiczak
redaktor naczelny
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Idea wprowadzenia procesu licencyjne-
go jest szczytna – ma dopuszczać do gry 
jedynie kluby spełniające szereg kryteriów 
sportowych, infrastrukturalnych, admini-
stracyjnych, prawnych oraz finansowych.

Najostrzejsze dotyczą ekstraklasy – 
podręcznik dla występujących w niej 

klubów w kilku punktach charakteryzuje 
korzyści wynikające z realizacji postano-
wień licencyjnych. Wśród nich znalazło 
się miejsce dla: propagowania w kraju 
futbolu i związanej z nim idei fair play, 
stałej opieki nad młodymi zawodnikami, 
odpowiedniego poziomu zarządzania i 
organizacji, umożliwienia obserwacji 
widowisk piłkarskich na dobrze wypo-

sażonych i bezpiecznych stadionach czy 
poprawiania ekonomicznych i finanso-
wych aspektów działalności klubu. W 
dwóch słowach – stały progres.

Polski Związek Piłki Nożnej postano-
wił zadbać nie tylko o to, co klub „musi” 
lub „powinien”, ale również o to, co 
„może” (żeby ustrzec się błędów inter-
pretacyjnych, słowa te zostały dokład-

Karuzela z licencjami
Lipiec jest dla rodzimych zespołów najgorętszym okresem transferowym. To także czas 

na decydujące rozstrzygnięcia licencyjne. I tradycyjne zawirowania wokół nich.

nie wytłumaczone w słowniku pojęć). 
Biorąc na warsztat kryteria sportowe, 
dowiadujemy się między innymi, że klub 
musi posiadać spójny program szkolenia 
młodzieży (kryterium A), dowieść, że 
jego przedstawiciele bywali na „sesjach 
bądź imprezach” poświęconych sędzio-
waniu (kryterium B). Licencjodawca za-
leca także opracowanie strategii walki z 
rasizmem w piłce nożnej (kryterium C).

Wielkie dziadostwo

Lista wymogów dla krajowej czołówki 
jest długa (do listy warunków dołączone są 
odpowiednie załączniki). Nie dziwi zatem, 
że część klubów rokrocznie ma problemy 
z jej spełnieniem. Pomocną dłoń wyciąga 
dwuinstancyjny system przyznawania 

licencji, który umożliwia maruderom 
uzyskanie glejtu na występy ligowe (rzecz 
jasna, nie tylko w ekstraklasie).

Jednak to właśnie najwyższa klasa 
rozgrywkowa stała się w ostatnich latam 
areną licencyjnych zmagań, które pod-
dały w wątpliwość nie tylko strukturę 
komisji przyznającej prawo do startu w 
rozgrywkach, ale sam proces sensu largo.

Nie sięgając zbyt daleko w przeszłość, 
można natrafić na sytuację Ruchu Cho-
rzów, który w 2007 roku był o krok od 
relegacji właśnie za brak licencji (miały 
zadecydować długi). Ówczesny szef Ko-
misji Odwoławczej ds. Licencji Zbigniew 
Sadowski nazwał zawartość klubowego 
wniosku „wielkim dziadostwem”, co z 
lubością podchwyciły media. Decyzja 
kierowanego przez Sadowskiego orga-
nu powinna być ostateczna. Nie była. 

Mobilizacja środowiska skupionego 
wokół „Niebieskich” doprowadziła do 
przyznania licencji. Prowadzący wów-
czas 14-krotnego mistrza Polski Dusan 
Radolsky porównał nawet oczekiwanie 
na pozytywną decyzję PZPN do narodzin 
pierwszego dziecka. Część osób związana 
z Ruchem dowodziła, że odbierając mu 
prawo do gry w ekstraklasie, wylewa się 
to dziecko razem z kąpielą.

Rok później kłopoty z licencją miała 
Polonia Bytom. Powodem było zbyt późne 
złożenie bilansu finansowego. Śląski klub 
miał ponadto przez lata problemy z dopro-
wadzeniem swojego stadionu do standar-
dów przyzwoitości. Sprawa ocierała się 
nawet o UEFA. Ostatecznie, jak skrupulat-
nie wyliczyła „Gazeta Wyborcza”, czwarta 
z ostatecznych decyzji okazała się de facto 
rozstrzygającą. I pozytywną.

Unia Janikowo w 2010 roku otrzymała dwuletnią licencję na występy w III lidze.
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Polonia Słubice wycofała się z przyczyn finansowych po rundzie jesiennej poprzedniego sezonu.

WYWIAD PIŁKARZATEMAT MIESIĄCA

Tym większy szok, którego pokłosie 
jest odczuwalne do dzisiaj, przeżyli ludzie 
związani z Łódzkim Klubem Sportowym 
po sezonie 2008/2009. ŁKS co prawda nie 
spadł z ekstraklasy, ale został z niej wyrzu-
cony. Przez brak licencji spowodowany 
fatalną infrastrukturą i finansami (komisje 
– pierwszej instancji i odwoławcza podały 
różne powody). W tym wypadku sprawa 
trafiła do sądu administracyjnego. Ten, 
dzięki wyrokowi Trybunału Konstytu-
cyjnego, mógł zająć się sprawą ŁKS-u i 
orzekł, że PZPN nie miał prawa licencji 
odmówić. Piłkarska centrala odwołała się 
od wyroku do NSA. Z kolei ŁKS walczy 
o odszkodowanie – domaga się, bagatela, 
30 milionów złotych.

Poślizg (nie)kontrolowany

Przed sezonem 2011/2012 problemów 
z licencjami na dużą skalę w ekstraklasie 

nie było. Pojawiły się za to o szczebel 
niżej. Dopiero bowiem po rozpoczęciu 
rozgrywek kujawsko-pomorscy benia-
minkowie pierwszej ligi – Olimpia Gru-
dziądz oraz bydgoski Zawisza – poznali 
wszystkich rywali. Do końca ważyły się 
bowiem losy Górnika Polkowice, który 
po przekształceniach (stowarzyszenie w 
upadłości likwidacyjnej zastąpiła spół-
ka) otrzymał licencję... 26 lipca.

Żywo zainteresowani sytuacją w Polko-
wicach byli działacze MKS-u Kluczbork, 
który spadł do II ligi, ale przy potknięciu 
klubu z województwa dolnośląskiego miał 
szansę powrócić na zaplecze ekstraklasy. 
W wywiadzie dla serwisu Ekstraklasa.
net udzielonym jeszcze przed wydaniem 
decyzji, skarbnik MKS-u Krzysztof Za-
lcman winnym kolejnego zamieszania 
uznał PZPN. – Uchwała licencyjna jasno 
określa zasady przyznawania licencji i 
jeśli klub z Polkowic nie złożył wymaga-
nych dokumentów w terminie to uważam, 

że sprawa jest oczywista. Według mnie 
Górnik nie powinien otrzymać licencji na 
grę na zapleczu ekstraklasy – podkreślał.

Prezes KS Polkowice, a więc nowej 
spółki zarządzającej I-ligowcem, Grze-
gorz Długosz zachowywał jednak spokój. 
Jak tłumaczył, nieprzyznanie licencji jego 
klubowi było skutkiem niedostarczenia 
jednego dokumentu pieczętującego przy-
należność nowego podmiotu do struktur 
Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. 
Po jego dołączeniu sprawa okazała się 
formalnością. – Prawo związkowe nie 
zawsze przystaje do realiów prawa po-
wszechnego – dowodził Długosz, który 
przy współpracy z burmistrzem Wiesła-
wem Wabikiem zamierza budować nowy 
wizerunek polkowickiego futbolu.

Burza przed ciszą

System awansów i spadków nie 
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jest jedynym dokonującym rotacji w 
poszczególnych ligach. W sezonie 
2010/2011 (lub po zakończeniu ligi) 
liczba zespołów ze szczebla centralnego, 
które wycofały się z rozgrywek, sięgnęła 
sześciu. 

Drenażem okazały się pieniądze. W 
pierwszej lidze finansowego ciśnienia 
nie wytrzymał GKP Gorzów Wielkopol-
ski, a także Odra Wodzisław (po spadku 
nie otrzymała licencji na grę w II lidze). 
W grupie zachodniej II ligi już w trakcie 
zmagań wycofała się Polonia Słubice (po 
rundzie jesiennej), a później beniaminek 
z Nowego Tomyśla. 

Jeszcze bardziej skomplikowana 
okazała się rzeczywistość w grupie 
wschodniej. GLKS Nadarzyn zakończył 
sezon na czternastym miejscu, po czym 
wywiesił białą flagę. Ruch Wysokie 
Mazowieckie, który uplasował się 
miejsce niżej, nie dostarczył na czas 
dokumentów licencyjnych i wylądo-
wał w podlaskiej IV lidze. Z awan-
su zrezygnowała Olimpia Zambrów, 
która wygrała rywalizację w jednej  
z III-ligowych grup, a mający ją zastą-
pić Huragan Morąg nie złożył wniosku 
licencyjnego w terminie. Efektem tego 
zamieszania był brak spadku jakiejkol-
wiek drużyny z II ligi. Na końcu wycofał 
się Start Otwock (ostatnie miejsce w 
drugiej lidze w sezonie 2010/2011) i 
aktualnie rozgrywki na wschodzie toczą 
się w 17-zespołowej obsadzie.

Dwulatka Unii

W sezonach  2009 /2010  o raz 
2010/2011 z rozgrywek seniorskich 
w Kujawsko-Pomorskim Związku 
Piłki Nożnej wycofały się 22 zespoły. 
W dziewięciu przypadkach były to 
drużyny rezerw swoich klubów, które 
w ten sposób ratowały zbyt szczupłe 
budżety. Większość z nich to ekipy 
występujące w klasie okręgowej i na 
niższych szczeblach.

W tym roku istniało jednak prawdo-
podobieństwo, że do rywalizacji, i to w 
III lidze (poprowadzi je Wielkopolski 
ZPN), nie przystąpi Unia Janikowo. 
Dług klubu sięga 350 tysięcy złotych, 
przygotowania do sezonu zostały odwo-
łane (wznowiono je dopiero pod koniec 
lipca; więcej w raporcie z trzeciej ligi), 
a ratunkiem może okazać się dopiero 
kredyt poręczony przez władze samo-
rządowe.

Mimo to, z punktu widzenia licencyj-
nego Unii nic nie groziło. – Mimo że my 
prowadzimy rozgrywki, procedura licen-
cyjna w stosunku do tego klubu nadal 
pozostaje w gestii KPZPN-u – przypo-
mina Mirosław Jankowski, przewodni-
czący Komisji Licencyjnej w WZPN-ie. 
Okazuje się jednak, że prawo do gry 
na trzecioligowych boiskach zostało 

przyznane janikowskiemu klubowi rok 
temu na okres dwóch lat. – W związku 
z tym nie byłoby możliwości cofnięcia 
licencji – wyjaśnia Janusz Pietrzyk, szef 
Komisji Licencyjnej KPZPN.

Przepis o dwuletniej licencji dla klu-
bów III-ligowych ma być niebawem 
zniesiony. – Byłem obecny na spotkaniu, 
podczas którego dyskutowano na temat 
zmiany zapisów licencyjnych na tym po-
ziomie rozgrywek. Wszystko wskazuje na 
to, że już niebawem kluby tego szczebla 
będą otrzymywały jedynie roczną licen-
cję – potwierdza Pietrzyk. Jego zdaniem, 
w sytuacji, gdy wiele klubów zmaga się z 
zadłużeniem wobec ZUS-u oraz Urzędu 
Skarbowego, jest to najlepszy sposób na 
stabilny nadzór nad nimi.

Region 
z własnymi problemami

O ile na szczeblu centralnym czy też 
w trzeciej lidze głównymi problemami 
są: infrastruktura i finanse, o tyle w 
niższych ligach perturbacje związane 
są, przynajmniej częściowo, z innymi 
czynnikami. – Trzeba brać pod uwagę, 
że mniejsze kluby to mniejsze gminy – 
podkreśla Pietrzyk.

Za tym dość ogólnikowym i nieco 
enigmatycznym stwierdzeniem kryją 
się głównie problemy z realizacją zapi-
sów dotyczących szkolenia młodzieży. 
Potwierdza to Arkadiusz Gąsiorowski, 
prezes GKS-u Baruchowo, który od 
dwóch sezonów notuje kolejne awanse 
(z B-klasy do klasy okręgowej). – Kom-
pleks sportowy mamy na najwyższym 
poziomie. Nasz podstawowy kłopot 
wynika z faktu, że naszą gminę zamiesz-
kuje 3,5 tysiąca ludzi, z czego połowa to 
ludzie starsi – wylicza. Po awansie do  
A-klasy GKS musiał powołać do życia 
przynajmniej jedną drużynę młodzieżo-
wą. Padło na młodzików. – Ta drużyna 
dopiero uczy się grać w piłkę – mówi Gą-
siorowski. Miejsce w klasie okręgowej 
wymaga dokooptowania kolejnej grupy 
adeptów futbolu. – W tym momencie 
mamy problem, bowiem w wyniku nie-
porozumienia z Henrykiem Zapiecem 
zgłoszone mamy drużyny młodzików i 
trampkarzy zamiast orlików i młodzików 
– przyznaje włodarz baruchowskiego 
klubu.

Problemem GKS-u nie jest za to baza, 
która należy do najbardziej okazałych w 
regionie. W ubiegłym roku odbyły się 
tam mistrzostwa Polski w kategorii ju-
niorów starszych. – Kompleks sportowy 
mamy z najwyższej półki – potwierdza 
z satysfakcją Gąsiorowski. Jak dodaje, 
jego głównym celem jest zbudowanie 
drużyny seniorskiej z zawodników z 
gminy. – To jednak wymaga czasu – 
podkreśla.

Z identycznego założenia wychodzi 
Jacek Lis, prezes LZS-u Grochowiska 
Księże, który awansował do A-klasy. 
– Może się to odbyć nawet kosztem 
zespołu seniorskiego w tym momen-
cie – mówi. Start LZS-u na wyższym 
szczeblu nie jest jednak zagrożony, 
ale prezes Lis kreśli scenariusz na 
wypadek nastania gorszych czasów 
w klubie. – Poczekamy wówczas kilka 
lat i wychowamy sobie młodzież. Naj-
zdolniejsi będą mogli wykazać się w 
większych ośrodkach. Nie będziemy im 
robili przeszkód – tłumaczy.

Licencjonowana
skuteczność

Na pytanie, czy jego zdaniem system 
licencji jest na niższych szczeblach 
potrzebny i czy działa sprawnie, Lis 
odpowiada, że „każdy klub potrzebuje 
rozwoju”, a standardy „obowiązujące 
w latach 80. XX wieku nie powinny 
odpowiadać stanowi z 2011 roku”.

Janusz Pietrzyk twierdzi, że sztywne 
zapisy uchwał należy w stosunku do 
mniejszych klubów stosować z dozą 
elastyczności. Termin składania wnio-
sków o licencję mija 30 czerwca, jed-
nak KPZPN wydłużył go do 10 lipca. 
Dlaczego? – Wiele klubów działa tylko 
dzięki pojedynczym działaczom. Chcie-
liśmy dać im czas na skompletowanie 
dokumentów – wyjaśnia szef komisji 
licencyjnej.

Mimo to, procedura nie jest jeszcze 
zakończona. – 40 procent klubów B-kla-
sowych zalega z wnioskami – wylicza 
Pietrzyk. Okazuje się, że również zespoły z 
wyższych lig mają problemy, mimo że start 
ich rozgrywek nastąpi w połowie sierpnia. 
Janusz Pietrzyk nie chciał zdradzić, jakie 
to kluby, ale udało nam się ustalić, że jest 
to jeden klub z klasy okręgowej oraz jeden 
A-klasowy. – Oba powinny zdążyć przed 
rozpoczęciem sezonu – dodaje. W ich przy-
padku przeszkodą jest brak wymaganej 
liczby grup młodzieżowych. – Do 10 paź-
dziernika ubiegłego roku zarząd związku 
miał możliwość, mimo negatywnej opinii 
komisji, umożliwić klubowi grę. Obecnie 
takiej możliwości już nie ma – tłumaczy 
przewodniczący Komisji Licencyjnej 
KPZPN.

Wszystkie przeszkody nie rzutują 
jednak na stanowisko Janusza Pietrzy-
ka w sprawie licencji. – Pomagają one 
podnosić poziom organizacyjny. Jest 
to system naczyń połączonych – jeśli 
klubowi nie zaświeci się zielone światło 
ze związku, wówczas gmina nie przyzna 
dotacji – podsumowuje, dodając, że z 
procesem licencyjnym jest z roku na rok 
coraz lepiej.
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Janusz Dziedzic (w środku) swojego pierwszego gola w barwach Olimpii zdobył w meczu pierwszej kolejki przeciwko Kolejarzowi Stróże.

że warto spróbować swych sił w tym 
klubie. 

– W Grudziądzu uda się wy-
korzystać pańskie wieloletnie do-
świadczenie, zdobyte na boiskach 
ekstraklasy?

– Jak najbardziej tak. Po to tutaj jestem, 
żeby wspomóc partnerów z drużyny i do-
łożyć swoją cegiełkę do wyniku. Przede 
wszystkim najpierw muszę zapracować 
na zaufanie trenera i kolegów, gdyż 
dopiero od niedawna jestem w Olimpii. 
Jeżeli urazy będą mnie omijały szerokim 
łukiem, to czuję się na siłach wziąć odpo-
wiedzialność za wyniki drużyny.

– A czy wiedzę i umiejętności, 
nabyte na boiskach ekstraklasy, 
jest w ogóle komu przekazywać 
w Olimpii?

– Jeśli którykolwiek z zawodników 
poprosi mnie o pomoc, to udzielę mu 
porady. W Grudziądzu zebrali się jednak 
doświadczeni piłkarze, więc uważam, 
że wzajemnie będziemy wspierali się 
na boisku. Tu nie ma przypadkowych 
osób – większość z chłopaków wcześniej 
występowała w wyższych ligach, więc 
poradzi sobie w I lidze. W Katowicach 
było inaczej – do gry było wprowadza-
nych kilkunastu młodych zawodników, 
dlatego musieliśmy wspierać dobrym 
słowem podczas meczów.

– Będąc w Olimpii, ma pan coś 
do udowodnienia niedowiarkom? 

Przeglądając piłkarskie CV Ja-
nusza Dziedzica, ciężko doszukać 
wielu triumfów.

– Z tym, niestety, muszę się zgodzić. 
Dotychczas jakichś spektakularnych 
sukcesów nie osiągnąłem. Tytułem króla 
strzelców w ekstraklasie również nie 
mogę się pochwalić, chociaż w czasie 
gry w Arce byłem dość wysoko w czo-
łówce najlepszych snajperów. Niczego 
nie muszę jednak udowadniać. Wiem, 
że jeszcze przynajmniej przez kilka lat 
mogę pograć na wysokim poziomie.

– A czy Olimpia także może 
grać na wysokim poziomie w tym 
sezonie? Potrafi pan oszacować 
szanse biało-zielonych w I lidze? 
Pan, jako jeden z nielicznych w 
klubie, jak mało kto zna realia tych 
rozgrywek.

– Mówić można dużo, ale i tak wszyst-
ko zweryfikuje boisko. Cel, jaki stawia-
my przed sobą na ten sezon, to spokojne 
utrzymanie w gronie I-ligowców. Dekla-
racji gry o coś więcej nie wypada składać 
na początku sezonu. Mogę jedynie za-
pewnić, że chcemy prezentować futbol, 
który sprawi dużo radości miejscowej 
publiczności.

– Otrzymany kredyt zaufa-
nia już zaczyna być spłacany. 
Jego pierwsza transza – bramka 
zdobyta na inaugurację I ligi w 
Stróżach – przekonuje, że może 
być pan wartościowym elemen-

tem układanki trenera Marcina 
Kaczmarka.

– Cieszy mnie, że od początku jestem 
doceniany w klubie. Miejsca w składzie 
jednak nikt mi nie zagwarantuje. W ży-
ciu nie otrzymałem niczego za darmo, 
więc o grę w ataku Olimpii nie musi być 
tak łatwo. Występy i bramki w lidze to 
nie wszystko. Wszystko trzeba poprzeć 
zaangażowaniem na treningach.

– Konkurencja w ataku Olimpii 
jest spora. Poza panem, jest także 
Piotr Ruszkul, Łukasz Tumicz i 
Przemysław Sulej.

– Na treningach nikt nie składa broni. 
Zdrowa rywalizacja może tylko pomóc 
każdemu z nas i wyjść na dobre zespoło-
wi. Nie czuję jednak kompleksów przed 
kolegami z drużyny.

– A czy ciężko jest wejść w mecz 
bez odpowiedniej rozgrzewki? 
Niemal prosto z autokaru wy-
szliście na boisko w spotkaniu z 
Kolejarzem.

– (śmiech) To prawda, takie sytuacje 
zdarzają się nader rzadko. Sam sły-
szałem o nich tylko z opowieści. Cały 
dzień przed meczem podróżowaliśmy, 
a w drodze na spotkanie z Kolejarzem 
napotkaliśmy na problemy z dojazdem. 
Na szczęście dla nas, zamieszane zwią-
zane z przyjazdem nie odbiło się na grze 
Olimpii. Może i początek spotkania był 
przespany w naszym wykonaniu, ale z 
biegiem minut unormowaliśmy grę.

Jestem głodny walki z najlepszymi
Rozmowa z Januszem Dziedzicem, nowym napastnikiem Olimpii Grudziądz

Janusz Dziedzic
data urodzenia: 18.06.1980
miejsce urodzenia: Dębica
wzrost/waga: 180 cm/78 kg
pozycja: napastnik
mecze/gole w ekstraklasie: 91/20
kluby: MKS Dębica, Piotrcovia 

Piotrków Trybunalski, Łódzki KS, 
Piotrcovia, Pogoń Szczecin, GKS 
Bełchatów, Arka Gdynia, GKS Beł-
chatów, GKS Katowice, Olimpia 
Grudziądz.
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Artur Kluskiewicz: – Trans-
ferowa niespodzianka stała się 
faktem. Po kilkudniowych testach 
zamienił pan katowicką Gieksę na 
grudziądzką Gieksę. Czyżby śląski 
klimat już się panu znudził?

Janusz Dziedzic: – W pewnym sensie 
tak, choć akurat miło wspominam pobyt 
w tym klubie. Przychodząc do Katowic, 
wiedziałem, że bardzo liczą na moją 
osobę. Zespół, składający się z niezłych 
piłkarzy, znajdował się w kryzysowym 
momencie, zaledwie z dwoma punktami 
na koncie. Z czasem sytuacja zmieniła 
się diametralnie. Zaczęliśmy zdobywać 
seryjnie punkty, a na ulicach Katowic 
mogłem odczuć sympatię i szacunek 
kibiców. Ale nie wszystko było tak, jak 
należy. Okazało się, że szumne zapowie-
dzi nie mają pokrycia w rzeczywistości. 
Budowanie mocnego GKS-u nie może 
odbywać się w sytuacji, gdy nie prze-
dłuża się umów z trenerem i kilkoma 
czołowymi zawodnikami.

– Pan także nie otrzymał od klu-
bu propozycji nowego kontraktu?

– O wszystkich spekulacjach dowiady-
wałem się od innych. W mediach dzia-
łacze GKS-u ogłaszali, iż niby chcą ze 
mną przedłużyć umowę, że nie możemy 
osiągnąć porozumienia, tyle że… sam o 
niczym nie wiedziałem. Z ich strony nie 
padły żadne konkrety, nawet ze mną nie 
porozmawiano!

– Dwadzieścia siedem spotkań i 
siedem bramek w barwach GKS-
-u w poprzednim sezonie. Bilans 
co najmniej przyzwoity, jak na 
dorobek napastnika. Aż trudno 
uwierzyć, że takiego zawodnika 
nie chciano zatrzymać w klubie z 
ekstraklasowymi ambicjami.

– Ten, kto jest inteligentnym czło-
wiekiem, potrafi umiejętnie poskładać 
wszystkie klocki. Nie trudno domyśleć 
się, że pewnym ludziom w Katowicach 
po prostu nie było ze mną po drodze. A 
odnosząc się do mojego rezultatu, to nie 
mogę być zawiedziony. Gdy z marszu 
przychodzi się do drużyny, to nie można 
oczekiwać cudu po piłkarzu, który nie 
przepracował należycie okresu przygo-
towawczego. Siedem bramek, do tego 
kilkanaście asyst oceniam bardzo dobrze 
tym bardziej, że w wielu spotkaniach 
grałem jako rozgrywający.

– Przenosiny z dużych Katowic 
do niewielkiego Grudziądza za-

szokowały kibiców w piłkarskim 
światku. Przecież jeszcze nie tak 
dawno oglądaliśmy pana na bo-
iskach ekstraklasy.

– Nie zamierzam ukrywać, że liczyłem 
właśnie na powrót do niej. ekstraklasa to 
szansa na grę na wyższym poziomie, a 
ja wciąż jestem głodny walki z najlep-
szymi. Konkretów od klubów jednak nie 
było. Z podjęciem decyzji nie zwlekałem 
zbyt długo: doszedłem do wniosku, że 
każdy stracony dzień będzie stanowił dla 
mnie większy problem ze znalezieniem 
klubu.

– Czyli gra w polskiej elicie 
klubowej nadal świta w pańskiej 
głowie. Pytając sentymentalnie: 
wraca pan momentami do wystę-
pów w ekstraklasie?

– Oczywiście, że tak. Takich rzeczy 
nie da się wymazać z pamięci. Spędziłem 
zarówno w Arce Gdynia, jak i w GKS-ie 
Bełchatów kilka fajnych lat gry, i pewien 
sentyment do tych klubów pozostanie. 
Miałem okazję gry z niezłymi piłkarzami 
i pracować ze świetnymi fachowcami. 
Do dziś cieszę na samą myśl przyjazdu 
do Gdyni. Z drużynami tworzyliśmy 
fajne paczki nie tylko w szatni, ale i także 

poza boiskiem. Przy takiej atmosferze w 
drużynie, jak i na trybunach, aż chciało 
się grać! Szkoda jedynie, że na drugim 
podejściu w Bełchatowie zachowała 
się rysa.

– Ostatni pobyt w bełchatow-
skim klubie był dla pana komplet-
nie nieudany. Konkurencja była 
taka silna, czy nie pasował pan do 
koncepcji trenera?

– Początki były naprawdę udane. 
Strzeliłem kilka bramek, które poparłem 
dobrą grą. Niestety, w meczu z Lechem 
w Poznaniu złamałem nogę, co wyeli-
minowało mnie na sześć miesięcy. W 
nowym sezonie, pomimo braku przy-
gotowań, potrafiłem znów wskoczyć do 
składu. Szło nam jednak nie najlepiej, 
a winnym niesłusznie uznano trenera 
Oresta Lenczyka. Nam zaproponowano 
obniżkę kontraktów o pięćdziesiąt pro-
cent, na co nie przystałem. Chciałem 
zamknąć usta działaczom dobrą grą, 
tylko… nie dostałem szansy. W zasadzie 
nie pozwolono mi podjąć prawdziwej 
rywalizacji. Dość powiedzieć, że ani 
razu nie wyszedłem na boisko w meczu 
ligowym. Ba, nawet nie usiadłem na ław-
ce rezerwowych! Robiono mi pod górkę, 
nawet gdy za porozumieniem stron 
chciałem rozwiązać umowy z klubem.

– I jest pan świadomy, że więcej 
w ekstraklasie nie dało się ugrać? 
Przez pewien krążyły nawet po-
głoski, jakoby Janusz Dziedzic 
miał być sprawdzany w reprezen-
tacji Polski.
– Zgadza się, do mnie także docierały 

takie słuchy. Powołania nie otrzyma-
łem nawet na mało prestiżowy mecz 
reprezentacji złożonej z ligowców do 
Abu Zabi. Podczas gry w Arce szło mi 
naprawdę nieźle, ale nie ma sensu roz-
grzebywać przeszłości. Przez przebyte 
urazy i przerwy w grze straciłem kilka 
lat przygody z futbolem. Nie załamuję 
rąk. Roczny rozbrat z ligą w Bełchatowie 
mi nie pomógł, ale wciąż mam ambicję, 
by coś zdziałać w polskiej piłce.

– Powracając do teraźniejszości: 
dlaczego pański wybór padł akurat 
na Olimpię, beniaminka I ligi?

– Każdy chce występować w klubie, 
w którym organizacja ma ręce i nogi. 
Uznałem, że lepiej podpisać wcześniej 
kontrakt z solidnym klubem niż zostać 
na lodzie. Po obejrzeniu zespołu Olimpii 
i rozmowach z działaczami, wiedziałem, 
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wo ofertę do Iranu, ale to inna kultura. 
Dla nas Europejczyków jest to całkiem 
inny klimat i środowisko, za którym 
do końca nie przepadamy. Obawiałem 
się tego ruchu. Postanowiłem poroz-
mawiać z trenerem i właścicielem 
Zawiszy. Analizując ruchy transferowe 
uznałem, że przyjdę do Bydgoszczy. 
Zbudowano tutaj fajną ekipę i ten ar-
gument przeważył. Musiałem opuścić 
swoje miasto, ale tę chwilę nie żałuję 
i mam nadzieję, że dobrze postąpiłem, 
przychodząc do Zawiszy.

– Pana debiutancki mecz w 
niebiesko-czarnych barwach 
przypadł na mecz z Sandecją 
Nowy Sącz. Czuliście niedosyt 
remisem 1:1?

– Tak, ze względu na przebieg meczu 
pozostał duży niedosyt. Przed meczem 
wydawało się, że jako beniaminek remis 
z kandydatem do awansu na pewno nie 
byłby złym wynikiem. Nie jesteśmy 
minimalistami i walczyliśmy o pełną 
pulę, co było widać na boisku. Szkoda 
tylko, że brak koncentracji kosztował 
nas stratę dwóch punktów. Jest to dla 
nas sygnał, że drużyna jest dobrze przy-
gotowana do sezonu i jest potencjał, 
który pozwoli na osiągnięciu sukcesu. 

Oby tylko konsekwencja w działaniu i 
wytrwałość szły w parze, a na pewno 
będzie dobrze.

– Macie już także za sobą spo-
tkanie wyjazdowe – z klubem z 
Niecieczy. Pierwsze wnioski po 
cyklu dom – wyjazd? 

– Do każdego meczu podchodzimy z 
takim samym nastawieniem. Nieważ-
ne, czy jest to spotkanie przed własną 
publicznością czy na wyjeździe. Trze-
ba pokazywać swoje walory, postawić 
własne warunki i starać się je dykto-
wać. Różne są warunki w meczu, ale 
przede wszystkim nie wolno pęknąć w 
momentach kryzysowych, a to na pew-
no przyniesie nam korzystne rezultaty.

– Bydgoska publiczność potrafi 
pomóc...

– Już mój pierwszy kontakt z kibica-
mi na prezentacji zespołu wspominam 
bardzo dobrze. Byłem bardzo cieka-
wy, jak to będzie wyglądało. Muszę 
przyznać, że ten doping zrobił na mnie 
bardzo duże wrażenie podczas pierw-
szego meczu w barwach Zawiszy. Oby 
tak dalej i oby jeszcze większa grupa 
kibiców przychodziła na nasze mecze. 
Mam nadzieję, że my z kolei swoją 

grą pokażemy, że warto przychodzić 
na pojedynki i dopingować ten zespół.

– Jaki według pana jest poziom 
pierwszej ligi w tym sezonie?

– Z roku na rok wydaje mi się, że 
poziom podnosi się. Ma to związek z 
tym, że polska ekstraklasa przybrała 
kierunek pozyskiwania zawodników z 
zagranicy i automatycznie wielu piłka-
rzy polskich musi schodzić o szczebel 
niżej. Nie tylko piłkarskie umiejętności 
decydują o tym, że ta liga robi się coraz 
ciekawsza. Jest dużo ciekawych zespo-
łów, które jeszcze niedawno tułały się 
po niższych ligach, a na przeciwnym 
biegunie są uznane na rodzimym po-
dwórku firmy. To przyciąga oko kibica 
na boiska pierwszej ligi. Wydaje mi się, 
że w tym roku jest bardzo wyrównany 
poziom, dlatego nie ma murowanego 
kandydata do awansu.

– Który z dotychczasowych 
meczów w pańskiej karierze naj-
bardziej utkwił panu w pamięci?

– Mecz barażowy, kiedy grałem w 
Cracovii z Górnikiem Polkowice, po któ-
rym zdobyliśmy awans do ekstraklasy.

rozmawiał Eryk Woźniak

Fo
t. 

Pa
w

eł
 S

kr
ab

a

Łukasz Skrzyński (z prawej) od inauguracyjnego meczu w I lidze zakłada opaskę kapitana niebiesko-czarnych.

WYWIAD PIŁKARZA

Eryk Woźniak: – Jest pan wy-
chowankiem Wisły Kraków. Jak 
wspomina pan pierwsze treningi 
w drużynie Białej Gwiazdy?

Łukasz Skrzyński: – Jestem wycho-
wankiem Wisły, ale to było bardzo 
dawno temu. W 1987 roku zaczynałem 
od trampkarzy, od naboru u trenera 
Chemicza. Szkolił on bardzo dobrych 
zawodników. Pamiętam, że pierwszy 
trening odbył się pierwszego września, 
ale to są bardzo dawne czasy i nie 
chcę do nich wracać, bo życie dalej się 
toczy i trzeba patrzeć w przyszłość, a 
nie wstecz.

– Przez wiele sezonów grał pan 
w Cracovii Kraków. Mimo wszyst-
ko, mile jest wracać pamięcią do 
sześciu lat spędzonych na stadio-
nie przy ulicy Kałuży?

– Na pewno odnosiłem tam naj-
większe sukcesy, jeżeli chodzi o 
dorosłą piłkę, ze względu na nasze 
awanse i bliskość rozegrania me-
czów w Pucharze UEFA. Nie udało 
nam się to, chociaż wspominam to 
bardzo mile ze względu na to, że 
przynosiło to wiarę w sukces i zado-
wolenie nas i kibiców, ludzi, którzy 
nas dopingowali. Niestety, musiałem 
się rozstać z tym klubem. Takie jest 
nasze życie, jest to wkalkulowane w 
nasz zawód i do tego także nie chcę 
wracać. Jestem teraz w Zawiszy – to 
jest najważniejsze.

– No to jeszcze trochę o pana 
historii. Ostatnio był pan zawod-
nikiem Polonii Warszawa...

– Dwa i pół roku w Polonii Warszawa 
także bardzo miło wspominam. Bardzo 
fajna grupa ludzi, dużo się nauczyłem, 
dużo przeszliśmy razem. Były wzloty 
i upadki: gra o puchary, o mistrzostwo 
Polski, jak również gra o utrzymanie. 
Okres ten wspominam bardzo dobrze ze 
względu na zespół, który stworzyliśmy. 
Szkoda tylko, że nie osiągnęliśmy dużo, 
dużo więcej. 

– Długo zastanawiał się pan 
nad przejściem do bydgoskiego 
Zawiszy?

– Bardzo długo. Pierwsze sygnały 
mojego przyjścia tutaj i chęci pozyska-
nia mnie dostałem tydzień po zakoń-
czeniu rozgrywek ekstraklasowych. 
Były jeszcze oferty z pierwszoligo-
wych zespołów z okolic Krakowa. Ne-
gocjacje z nimi nie poszły tak, jakbym 
sobie to wyobrażał, a osoby, które ze 
mną negocjowały, nie były do końca 
szczere w stosunku do mnie. Cóż, 
mam teraz przestrogę i z tymi ludźmi 
już mam nadzieję nie będę musiał kie-
dykolwiek współpracować. Natomiast 
miałem też jedną bardzo dobrą finanso-

Łukasz Skrzyński
data urodzenia: 31.01.1978 r.
miejsce urodzenia: Skawina
wzrost/waga: 187 cm/77 kg
pozycja: środkowy obrońca
mecze/gole w ekstraklasie: 135/2
poprzednie kluby: Wisła Kraków, 

Cracovia Kraków, Korona Kielce, 
Proszowianka Proszowice, Craco-
via Kraków, Polonia Warszawa

aktualny klub: Zawisza Byd-
goszcz

Najważniejszy
jest Zawisza

Rozmowa z Łukaszem Skrzyńskim,
 kapitanem Zawiszy Bydgoszcz o tym, co było,  

i o tym, co jest teraz
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– W meczu z GKS-em Bogdanka 
nie było już tak kolorowo.

– Mecz w Łęcznej pokazał, że przy 
naszej lepszej grze wcale nie musieliśmy 
wrócić do Grudziądza na tarczy. Z każ-
dego spotkania, nawet z porażki, trzeba 
jednak wynieść odpowiednią lekcję. 
Przed nami trudne spotkanie z Katowi-
cami i tutaj musi być o wiele lepiej, tym 
bardziej że pierwszy raz zagramy przed 
własną publicznością.

– Będzie jakaś szczególna moty-
wacja na mecz z dawnymi kolega-
mi u pana?

– Mecz z GKS-em będzie dla mnie 
normalnym ligowym spotkaniem. Fajnie 
będzie spotkać na boisku byłych kole-
gów i zmierzyć się z nimi. Specjalnej 
mobilizacji ani żadnej „napinki” z mojej 
strony nie będzie. Skupiam się tylko i 
wyłącznie na grze dla nowego klubu. 
A katowiczanom życzę jak najlepiej w 
I lidze.

– A czy potrafi pan racjonalnie 
wytłumaczyć porażkę w rundzie 
przedwstępnej Pucharu Polski 
z Gryfem Wejherowo? Mieliście 
„przejść” się po przeciwniku, a 
skończyło się blamażem. Istnieją 
jakiekolwiek argumenty na waszą 
obronę?

– Czasem tak bywa, że w piłce nie 
wygrywa lepsza drużyna. Do naszej sy-
tuacji najlepiej pasuje stare porzekadło, 
że niewykorzystane sytuacje się mszczą. 
Za to Gryf uwierzył w siebie i po jednej 
z akcji, zresztą bardzo przypadkowej, 
zdobył zwycięską bramkę. Po tym me-
czu musimy wyeliminować błędy, żeby 
następnym razem gole dla rywali nie 
padały w tak banalny sposób.

– Stosunkowo od niedawna za-
czął pan mieszkać w Grudziądzu. 
Koledzy z drużyny nadal służą po-
mocą w codziennych sytuacjach?

– Na razie koncentruję się na jak 
najlepszej grze dla Olimpii. Mój dzień 
przypomina dzień sportowca, czyli czas 
po treningach spędzam na regeneracji 
sił. Odpoczynek jest wręcz wskazany. 
A na kolegów mogę liczyć także poza 
boiskiem. Nie miałem jeszcze okazji 
dobrze poznać Grudziądza, ale w przy-
szłości nadrobię zaległości.

– No to teraz musi pan odwdzię-
czyć się im strzelonymi bramkami, 
i to najlepiej w meczach ligowych.

– Myślę, że po to sprowadzili mnie 
tutaj działacze. Nie uciekam od odpo-
wiedzialności. Napastnika rozlicza się 
ze zdobywanych goli, dlatego postaram 
się systematycznie powiększać dorobek 
bramkowy Olimpii.

Rozmawiał Artur Kluskiewicz
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Miniony sezon nie spełnił ocze-
kiwań zarządu świeckiego klubu. 
Marcin Olejniczak nie zdołał wywal-
czyć promocji i dołączyć do grona 
drugoligowych ekip. Konsekwencje 
wyciągnięto natychmiast, bowiem 
klub pożegnał się z kilkoma doświad-
czonymi zawodnikami. O sile stanowić 
ma potencjał oraz ambicje młodych 
graczy. Również fuzja ze Strażakiem 
Przechowo (będzie stanowił zaplecze 
Wdy) przyczynić się ma do budowy 
silnego piłkarskiego ośrodka.

Wda Świecie w minionych rozgryw-
kach trzeciej ligi stanęła na najniższym 
stopniu podium. W obecnym sezonie 
zespół dowodzony przed Marcina Olej-
niczaka za cel ma zanotować progres, 
który pozwoli im wywalczyć awans na 
drugoligowe boiska. Przygotowania do 
zbliżającego się rundy jesiennej piłkarze 
Wdy rozpoczęli 4 lipca. Na premiero-
wych zajęciach zjawiło się kilku młodych 
graczy wytypowanych przez opiekunów 
sekcji juniorów oraz trampkarzy.

Pierwszym sparingowym rywalem 
świeckiej ekipy była bydgoska Polonia. 
Drużyna występująca na co dzień w lidze 

Radykalne zmiany kluczem do sukcesu
okręgowej musiała uznać wyższość pod-
opiecznych Olejniczaka, przegrywając w 
Świeciu 2:5 (0:3). Skuteczny w owym 
meczu okazał się Bartosz Czerwiński, 
który w pierwszej części spotkania 
zdołał trzykrotnie pokonać bramkarza 
rywali. Po jednym trafieniu dołożyli 
Fabian Chabowski oraz Radosław Mik, 
przebywający na testach, na które trafił 
dzięki skuteczności jaką prezentował 
na boiskach okręgówki w barwach Po-
morzanina Serock. Sromotnej porażki 
doznał kolejny oponent trzecioligowca 
Brda Przechlewo, rywalizująca na co 
dzień w piątej lidze. Świecianie całko-
wicie zdominowali przebieg boiskowych 
wydarzeń, gromiąc przeciwnika 15:0 
(6:0). Siedmiu graczy znalazło drogę 
do siatki, a najskuteczniejszy z nich 
Mateusz Kordowski aż pięć razy zmusił 
do kapitulacji bramkarza rywali.

Bardziej wymagająca okazała się rele-
gowana na czwartoligowy front Unia So-
lec Kujawski. Bramka Szymona Dziuby 
z pierwszej części spotkania pozwoliła 
jedynie na uniknięcie porażki w tej po-
tyczce. W końcówce spotkania Adam 
Kacprzak doprowadził do wyrównania, 
tym samym Wda zanotowała pierwszy re-

mis podczas okresu przygotowawczego. 
Dyspozycję Wdy jako kolejni sprawdzili 
piłkarze beniaminka czwartej ligi Startu 
Warlubie. Zespoły rozegrały dwumecz, 
w którym lepszy okazał się gospodarz ze 
Świecia – 7:3. W pierwszym pojedynku 
padł remis 1:1 (gol samobójczy na konto 
Wdy), w drugim natomiast górą byli już 
miejscowi – 6:2. Futbolówkę do bramki 
skierowali Radosław Mik (dwukrotnie), 
Mateusz Kordowski, Kamil Graczyk, 
Wojciech Wiśniewski i Borys Modracki.

Po sezonie sporo graczy zmieniło oto-
czenie, przenosząc się do innych klubów. 
Niektórzy wciąż są w poszukiwaniu 
nowego pracodawcy. Jesienią w barwach 
Wdy nie zobaczymy już Arkadiusza 
Woźniaka oraz Adriana Raszki, obaj 
zasilili beniaminka trzeciej ligi Cuiavię 
Inowrocław. W duecie wzmocniony zo-
stał również Lech Rypin, do którego zde-
cydowali się przenieść Mateusz Fredyk i 
Michał Żurowski. Pod skrzydłami Olej-
niczaka nie zagrają również Krzysztof 
Łożyński, Maciej Paczkowski, Leszek 
Szczygielski, Jakub Malczuk, Grzegorz 
Brzeziński oraz Krzysztof Szal.

(TK)

Drużyna Unii w znakomitym stylu 
zakończyła sezon 2010/2011. Po ostat-
nim gwizdku rozpoczęły się jednak 
problemy organizacyjne. Janikowską 
piłkę trzeba było reanimować. Udało 
się to dopiero po kilkunastu dniach.

Przygotowania do nowego sezonu 
miały rozpocząć się w Janikowie do-
kładnie piątego lipca. Tamtego dnia 
treningu jednak nie było. Odbyło się za 
to spotkanie zawodników oraz sztabu 
szkoleniowego z władzami klubu. Jego 
pokłosie było dla kibiców w Janikowie 
dramatyczne – przygotowania do roz-
grywek zostają odwołane. Na dodatek, 
do dymisji podał się prezes Unii Artur 
Banaszak.

Wobec tych okoliczności, Unię opu-
ściło siedmiu piłkarzy, którzy nie czekali 
na rozwój sytuacji w Janikowie i znaleźli 
sobie nowe kluby. Z propozycji trenera 
Gryfa Słupsk Grzegorza Wódkiewicza 
skorzystali Paweł Klimek i Marcin 
Dworacki, beniaminek III ligi – Cuiavia 
Inowrocław dogadała się z Sebastia-
nem Huliszem i Filipem Jagielskim, 
natomiast Notecianka Pakość związała 
się z Adamem Wiśniewskim, Adamem 
Lisieckim oraz Maciejem Sirką.

Niepewność potęgował fakt, że Nad-
zwyczajne Walne Zgromadzenie Człon-

ków MLKS Unia Janikowo zwołano na 
27 lipca, a więc niespełna dwa tygodnie 
przed startem ligi. Obecny na nim pre-
zes Kujawsko-Pomorskiego Związku 
Piłki Nożnej Eugeniusz Nowak wyraził 
nadzieję, że dla janikowskiej piłki na-
dejdą lepsze czasy. Co należy przez to 
rozumieć?

W dniu oddawania do druku najnow-
szego numeru PIŁKARZA nie był znany 
nowy prezes Unii. Artur Banaszak do 
momentu poukładania spraw formalnych 
pozostanie na stanowisku. Nowy sternik 
klubu ma być znany na przełomie sierp-
nia i września. Do tego czasu klubowi 
ma zostać przyznany kredyt na spłatę 
zadłużenia (ok. 350 tysięcy złotych). 
O tym jednak zadecydują janikowscy 
radni. Z naszych informacji wynika, że 
sesja odbędzie się 9 sierpnia.

W sezonie 2011/2012 trenerem unitów 
nie będzie już Tomasz Mazurkiewicz. 
Zastąpiono go dobrze znanym w klu-
bie Arturem Polehojką. Do momentu 
zamknięcia sierpniowego numeru na-
szego czasopisma, Unia nie wzmocniła 
się żadnym graczem. Prowadzone były 
liczne rozmowy, ale niewykluczone, że 
ich efekty kibice poznają dopiero po 
inauguracji rozgrywek.

 
(EW)

Drugi oddech Unii

Tomasz Mazurkiewicz w nowym se-
zonie nie poprowadzi Unii Janikowo.

Po sezonie 2010/2011, w którym 
Lechowi Rypin nie udało się awanso-
wać do II ligi, wszystko wskazywało, 
że w klubie dojdzie do dużych zmian. 
I faktycznie – doszło, ale cel pozostał 
ten sam – awans.

Jeszcze na początku lipca gruchnę-
ła wiadomość, że ze sponsorowania 
Lecha wycofał się Marek Stefański. 
Oznaczałoby to odwrót z pola bitwy o 
awans, wariant oszczędnościowy i wal-
kę o pozostanie w gronie III-ligowców. 
Szybko okazało się jednak, że budżet (w 
minionym sezonie wynosił 1,2 mln zł) nie 
zostanie zmniejszony i lechici nadal po-
zostaną w grupie walczącej o drugą ligę.

Zadanie powierzono Sławomirowi 
Suchomskiemu, który zastąpił Zbi-
gniewa Kieżuna. Były napastnik w roli 
szkoleniowca zanotował już awans z 

klasy okręgowej do drugiej ligi z Choj-
niczanką. – Rypin stać na drugą ligę 
– przekonuje w rozmowie z „Gazetą 
Pomorską”. Jak dodaje, pomóc może mu 
fakt, że mieszka na co dzień w Poznaniu 
i dobrze zna realia regionalnej, wielko-
polskiej piłki. Walory tego rozeznania 
mógł sprawdzić już w pojedynku rundy 
wstępnej Pucharu Polski z Sokołem Kle-
czew, beniaminkiem kujawsko-pomor-
sko-wielkopolskiej III ligi (zakończył 
się po zamknięciu numeru).

W drużynie doszło do sporych zmian, 
które mają zapewnić skuteczną walkę o 
awans. Umów nie przedłużono z Erne-
stem Kononem, Piotrem Kulpaką, Ka-
milem Ryłką i Piotrem Sarbinowskim. 
W klubie nie będzie już także kwartetu: 
Paweł Komorowski, Przemysław Goc, 
Bartłomiej Feter oraz Radosław Simson.

Czas, start!Raport 
– od III ligi do B-klasy

Rozmowa z Przemysławem Talar-
kiem, trenerem Victorii Koronowo

Eryk Dominiczak: – Podjął się pan 
trudnego wyzwania poprowadzenia 
Victorii w sezonie 2011/2012.

Przemysław Talarek: – Na pewno 
można nazwać to w skrócie wyzwaniem. 
Tym bardziej że jest to moja pierwsza 
samodzielna praca z seniorami. Do tej 
pory miałem możliwość prowadzenia 
grup młodzieżowych, a także pomagania 
Maciejowi Karabaszowi (był trenerem 
do końca sezonu 2009/2010 – red.). 
Myślę jednak, że jest to naturalna droga 
dla szkoleniowca, chociaż problemy w 
Koronowie są doskonale znane. Trzeba 
jednak spróbować je pokonać.

– Łatwiej podejmuje się decyzję 
o poprowadzeniu zespołu w trudnej 
sytuacji, gdy czuje się do niego sen-
tyment?

– Na pewno do Victorii ja taki sen-
tyment czuję. Byłem tu – z przerwami 
– zawodnikiem przez dziewięć lat. 
Najpierw, pod koniec lat 90., przez dwa 
lata grałem w grupach młodzieżowych, 
a po powrocie siedem lat już w ekipie 
seniorskiej. Klub jest na trudnej drodze i 
zdaję sobie z tego sprawę – był problem z 

Zmiany ominęły cel Pierwszym nowym graczem okazał się 
Łukasz Grube, pomocnik, który ostatnie pół 
roku spędził w Elanie Toruń, a po zakończe-
niu sezonu rozwiązał kontrakt z GKS-em 
Bełchatów, z którego był do grodu Koperni-
ka wypożyczony. Do niego dołączyli dwaj 
gracze Wdy Świecie, wcześniej związani 
między innymi z Zawiszą – Michał Żu-
rowski oraz Mateusz Fredyk. Linię napadu 
wzmocni z kolei Jakub Bojas wypożyczony 
z Zawiszy. Z Wisły Płock, również na zasa-
dzie wypożyczenia, trafił obrońca Mariusz 
Ragaman, który dołączył w Lechu do innego 
wiślaka – Adama Dylewskiego. Ten ostatni 
pod koniec lipca zerwał więzadła krzyżowe 
w kolanie i w najbliższych miesiącach czeka 
go rozbrat z piłką. W rypińskim zespole 
zagra ponadto Jacek Wojciechowski z IV-
-ligowej Pogoni Mogilno.

Zmiany nie ominęły również zarządu 
klubu. Nowym prezesem został Lech 
Buzanowski.

(ED)

trenerem, a ja byłem na miejscu i miałem 
rozeznanie.

– Pomaga ono w budowaniu zespo-
łu? Wydaje się to jeszcze większym 
wyzwaniem niż rok temu.

– Na pewno brakuje zawodników 
doświadczonych. Kadra zespołu jest 
bardzo młoda, przegraliśmy wszystkie 
sparingi, ale głównie przez brak boisko-
wego cwaniactwa. Na treningach mam 
do dyspozycji od osiemnastu do ponad 
dwudziestu zawodników. Nie chcę na 
razie wychodzić przed szereg i mówić o 
transferach. Okienko trwa do 31 sierpnia 
i niewykluczone, że pozyskamy kogoś 
już w trakcie rozgrywek.

– W gronie trenujących są jednak 
zawodnicy, którzy występowali w 
poprzednim sezonie...

– Trenuje z nami bramkarz Filip 
Skory, jest też młody Mateusz An-
drzejewski, który w minionym sezonie 
wystąpił w większości meczów. Do 
tego dochodzą trzej gracze, którzy 
znajdowali się w szerokiej kadrze, z 
czego dwóch zadebiutowało w III lidze. 
Liczymy, że nadal będzie grał w naszym 
zespole Rafał Lipiński, a wróci do niego 
Damian Szczukowski (nie podjął tre-
ningów, a klub nie dogadał się z Wdą, 
gdzie zawodnik jest testowany – red.). 

Do dyspozycji będzie również Jacek 
Glazik oraz Mateusz Chrzanowski, któ-
ry ostatni sezon spędzili w IV-ligowym 
Gromie Osie.

– Nie było pomysłu, żeby spróbować 
nakłonić do pomocy Jakuba Kujaw-
kę, który postanowił po wielu latach 
odejść z Victorii?

– Taka myśl przemknęła przez głowę, 
ale znam od kuchni jego sytuację, zobo-
wiązania rodzinne i zawodowe. Dlatego 
sądzę, że ten pomysł by nie wypalił.

– Jakie nasuwają się panu pierwsze 
wnioski z okresu przygotowawczego 
w całej III lidze?

– To jest trudne pytanie. Dwa sezony 
bacznie przyglądałem się tym rozgryw-
kom. Za kadencji Macieja Karabasza 
byliśmy jedną z najsilniejszych ekip. 
Później wydawało się, że role się odwró-
ciły, a jednak finiszowaliśmy na piątym 
miejscu. Graliśmy tak dobrze dzięki 
wewnętrznej ambicji. Teraz również 
nie może jej zabraknąć. Musimy jednak 
uzbroić się w cierpliwość...

– ...bo sukces czasami rodzi się w 
bólach?

– Tak, i wierzę, że je przetrwamy. 
Jestem dobrej myśli.

rozmawiał Eryk Dominiczak

Przetrwać bóle

Redakcja PIŁKARZA oddaje w Wasze ręce kompendium wiedzy o ruchach i zmianach, jakie zaszły w klubach z woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego – począwszy od III ligi do B-klasy. W naszych tekstach chcemy jak najlepiej przybliżyć 
naszym Czytelnikom cele, jakie obrały sobie poszczególne zespoły oraz środki, którymi chcą je osiągnąć.

RAPORT PRZYGOTOWALI: BARTŁOMIEJ KRZYŻANOWSKI, TOMASZ KUJAWA, ERYK WOŹNIAK, ARTUR 
KLUSKIEWICZ I ERYK DOMINICZAK
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Awans Sparty Brodnica do III ligi 
postawił przed nią zupełnie nowe wy-
zwania. Jeszcze w czerwcu wydawało 
się, że działacze znaleźli się o krok za 
piłkarzami, którzy wygrali czwartoligo-
we rozgrywki. Na początku sierpnia, jak 
podkreślają w klubie, jest już dużo lepiej.

– Już na początku lipca zaświeciło 
się światełko w tunelu. Zaczęli po-
jawiać się nowi gracze i mogliśmy 
przystąpić do budowy drużyny na nowe 
rozgrywki – zauważa Dariusz Kołacki, 
który zimą objął fotel szkoleniowca 
w Sparcie. Zdaniem prezesa Janusza 
Kożuchowicza, ostatnie wydarzenia 
sprawiają, że można śmiało mówić o 
zielonym świetle dla brodnickiej piłki. 
– Dopinamy kwestie budżetowe, ale 
jest to spowodowane głównie aspektem 
legislacyjnym – radni muszą zgodzić 
się na przekazanie pieniędzy Sparcie – 
mówi sternik klubu. Jak dodaje, ma to 
nastąpić w sierpniu.

Nie został porzucony projekt spółki 
z udziałem miasta, dzięki czemu klub 
osiągnąłby większą stabilizację finan-
sową. – Brakuje jednak chętnych pod-
miotów zewnętrznych do udziału w tym 
projekcie – przyznaje Kożuchowicz. W 
jego odczuciu, optymalny byłby wariant 

Brodnickie zielone światło
wywodzący się z Elany Toruń, która, 
oprócz miasta, posiada dwóch partnerów 
współtworzących spółkę.

W brodnickiej drużynie nie zagra 
żaden zawodnik zagraniczny. Podzię-
kowano za grę Ukraińcom, którzy 
w minionym sezonie znajdowali się 
w kadrze Sparty – Iwanowi Felde, 
Volodymirowi Gołowatience oraz 
Artiomowi Kowaliowowi. Zwolen-
nikiem pozostania szczególnie dwóch 
pierwszych był trener Kołacki. – Za-
łożenie było takie, żeby pograli u nas 
w IV lidze i się wypromowali. Mieli 
ciężko pracować i poszukać klubu w 
wyższej lidze. Tego planu nie udało 
się zrealizować – przyznaje Kożu-
chowicz. Na pytanie, czy nie zadecy-
dowały również czynniki finansowe, 
prezes brodnickiego klubu odpowiada 
twierdząco. – Nasz budżet nie będzie 
szczególnie duży. Musimy starannie 
liczyć pieniądze – dodaje.

Na przejście do Nowego Miasta Lu-
bawskiego zdecydował się Grzegorz 
Bała. Król strzelców minionego sezonu 
w kujawsko-pomorskiej IV lidze trafił 
do beniaminka jej warmińsko-mazur-
skiego odpowiednika – Drwęcy. 23 lipca 
„Bałer” w swoim pierwszym sparingu, 
przeciwko Unii Wąbrzeźno (9:1), aż 

pięciokrotnie trafił do siatki i działacze 
Drwęcy natychmiast podpisali z nim 
umowę. Warto dodać, że trzy bramki w 
tym pojedynku dołożył eks-brodnicza-
nin Adrian Kural (również związał się 
z Drwęcą).

W obliczu tej sytuacji, trener Kołacki 
musiał dla nich następców lub zastęp-
ców. W ataku próbowany jest duet 
Waldemar Szpręglewski – Damian Ma-
galski. Na środku obrony z konieczności 
występuje nominalny boczny defensor 
Dawid Jasiński, który ostatnie dwa 
sezony spędził w Górniku Polkowice. – 
Szukam optymalnych rozwiązań. Liczę, 
że te roszady przyniosą spodziewany 
efekt – mówi Kołacki. Janusz Kożucho-
wicz zapowiada, że w nowym sezonie w 
Sparcie zobaczymy około pięciu nowych 
zawodników. Nam udało się ustalić, że w 
tym gronie – poza Jasińskim – są: Oskar 
Kamiński (Unia Janikowo), bramkarz 
Łukasz Trochim (Sokół Sokółka), Arka-
diusz Czajkowski (MSP Szamotuły) oraz 
młodszy brat Łukasza Ciechowskiego – 
Szymon (ostatnio Chemik Bydgoszcz). 
– Naszym celem jest gra o miejsce w 
środku tabeli i spokojne utrzymanie – 
kończy prezes Sparty.

(ED)

W zakończonym awansem IV-
-ligowym sezonie 2010/2011 Cuiavia 
Inowrocław blisko sto razy trafiała 
do siatki rywali. W sparingach przed 
nowymi rozgrywkami w jej spotka-
niach padło pięćdziesiąt bramek. A 
jak będzie w lidze?

Prezes Włodzimierz Figas w roz-
mowie z PIŁKARZEM wielokrotnie 
podkreślał, że dla kierowanego przez 
niego klubu III liga jest sporym wy-
zwaniem, zarówno sportowym, jak i 
organizacyjnym. Do momentu zakoń-
czenia przebudowy stadionu przy ulicy 
Wierzbińskiego (na którym przez wiele 
lat występowała Cuiavia) zawodnicy 
tego klubu grają na obiekcie Goplanii 
przy ulicy Orłowskiej. Zbudowanie 
większego budżetu miało umożliwić 
stworzenie silniejszej drużyny, która 
odnajdzie się w III-ligowych realiach.

W teorii wzmocnienia inowrocław-
skiego klubu wyglądają przyzwoicie. Do 
zespołu prowadzonego przez Mirosława 
Milewskiego trafili Adrian Raszka i 
Arkadiusz Woźniak z Wdy Świecie. 
Do nich dołączyli młodzieżowcy z Unii 
Janikowo – Sebastian Hulisz oraz Filip 

Dobre prognozy przed ligą
Jagielski, a także byli gracze Lidera 
Włocławek – Paweł Komorowski oraz 
Rafał Matusiak. Podczas obozu w 
Kruszwicy testowany był Filip Chrza-
nowski z Mieszka Gniezno, który ma 
być konkurentem do miejsca w bramce 
dla doświadczonego (i wracającego po 
kontuzji) Macieja Kowalskiego. Jak po-
informowała pod koniec lipca oficjalna 
strona internetowa Lecha Rypin do Cu-
iavii może trafić również Mateusz Ewert.

W rundzie jesiennej nowego sezonu 
w kadrze inowrocławskiej drużyny 
nie zobaczymy na pewno Mikołaja 
Pieniądza (w końcówce sezonu doznał 
kontuzji kolana), a także Przemysława 
Czaplewskiego. Obaj szukają sobie 
nowych klubów.

W przedsezonowych sparingach pod-
opieczni trenera Milewskiego strzelali 
gole hurtowo, choć zdarzały im się rów-
nież potknięcia, czasami bolesne (poraż-
ka 3:6 z Elaną Toruń). Trudno jednak 
wyciągać z tych rezultatów szczególnie 
istotne wnioski. Na nie przyjdzie czas 
dopiero po kilku kolejkach rywalizacji 
w III lidze.

(EW)
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Bydgoski Chemik niemal do końca 
ubiegłego sezonu walczył o zachowa-
nie ligowego bytu. Sztuka ta udała 
się w przedostatniej kolejce, kiedy to 
podopieczni Włodzimierza Koreckie-
go pokonali w wyjazdowym spotkaniu 
Polonię 1912 Leszno. Wtedy nikt nie 
przypuszczał, że będzie to ostatnie 
zwycięstwo Koreckiego w roli szkole-
niowca bydgoszczan. Po sezonie zastą-
pił go Arkadiusz Pruss, przed którym 
ciężkie zadanie utrzymania klubu w 
mocno odmłodzonym składzie.

Piłkarze bydgoskiego Chemika 
przygotowania do zbliżającego się 
sezonu rozpoczęli pod wodzą nowego 
szkoleniowca Arkadiusza Prussa, który 
zastąpił Włodzimierza Koreckiego. 
Podczas pierwszych treningów więk-
szość zawodników biorących w nich 
udział to juniorzy. Z drużyny, która 
wywalczyła utrzymanie w minionych 
rozgrywkach trzeciej ligi na zajęciach 

pojawili się Jędrzej Florek, Dominik 
Ostrowski, Mateusz Poraziński i Rafał 
Biernacki.

Premierowy mecz kontrolny byd-
goszczanie stoczyli z Piastem Złotniki 
Kujawskie. Do przerwy po golach Mate-
usza Smerlińskiego oraz Jędrzeja Florka 
chemicy prowadzili 2:0. Po wznowieniu 
gry różnica między zespołami powięk-
szyła się do trzech bramek, po tym jak 
piłkę w siatce rywala umieścił Damian 
Tokarski. Rezultat nie został utrzymany, 
a do bramki trafiali już tylko goście ze 
Złotnik Kujawskich, którzy doprowadzi-
li do remisu – 3:3. W kolejnym sparingu 
z czwartoligową Szubinianką Szubin, 
podopieczni Prussa zostali rozgromieni 
aż 5:0. Bydgoszczanie cieszyć się mogli 
dopiero po rywalizacji z białobłocką 
Spójnią, gdzie bramki Biernackiego i 
Florka pozwoliły na odniesienie pierw-
szego zwycięstwa podczas przygotowań 
do nadchodzącego sezonu – 2:1. W Spój-
ni wystąpił liczny zaciąg piłkarzy, którzy 

w minionych sezonie pracowali na konto 
Chemika: Marcin Szmańkowski, Mate-
usz Miedziński, Michał Szeremet, Ra-
dosław Grodzki oraz Szymon Spychała.

Sen z powiek spędza sztabowi szko-
leniowemu na pewno konfrontacja z 
rezerwami świeckiej Wdy, Strażakiem 
Przechowo. Statystyki w defensywie 
są nieubłagane, kolejne pięć straconych 
bramek z niżej notowanym rywalem, 
ukazują jak wiele mozolnej pracy czeka 
młodą kadrę bydgoskiego klubu. Spo-
tkanie zakończyło się wynikiem 5:3, a 
dla Chemika bramki strzelili: Florek, 
Dawid Kolenda i Patryk Wojciechow-
ski. Celem postawionym przez zarząd 
jest utrzymanie się na poziomie trzeciej 
ligi. Nie ulega jednak wątpliwości, iż 
przed Prussem i jego podopiecznymi 
niezwykle ciężka praca, o której owoc 
w postaci uniknięcia relegacji będzie 
niewyobrażalnie trudno.

(TK)

Trudny cel dla młodzieży

Notecianka Pakość ma być nową siłą 
w III lidze. Choć nikt nie zapowiada 
głośno walki o awans, to z pewnością 
dla zespołu Michała Nadolskiego ce-
lem będzie miejsce w czołowej piątce.

Świadczą o tym wzmocnienia zespołu, 
który w minionych rozgrywkach upla-
sował się na dziesiątej pozycji. Jako 
pierwszy, jeszcze w czerwcu kontrakt z 
Notecianką podpisał Marcin Skonieczka, 
który miniony sezon spędził w Elanie 
Toruń. Kolejnym nabytkiem okazał 
się były zawodnik Zawisza, ostatnio 
reprezentujący Unię Solec Kujawski 
– Mateusz Chachuła. W sparingach 
przymierzany był do roli wysuniętego 
napastnika. Pakoski klub zdołał namó-
wić na grę w swoich barwach również 
trzech eks-janikowian: Adam Wiśniew-
skiego, Adama Lisieckiego (na zdjęciu 
pierwszy z lewej) oraz Macieja Sirkę. 
Ostatnim nowym graczem okazał się 
wypożyczony z Zawiszy Paweł Taba-
czyński, dla którego zabrakło miejsca 
w kadrze beniaminka I ligi.

W nowym sezonie w koszulce Note-
cianki kibice nie zobaczą na pewno Ka-
mila Niedźwiedzia oraz Patryka Kurow-
skiego. Obaj nie przekonali dostatecznie 
trenera Nadolskiego i wrócili do swoich 
klubów, odpowiednio: Zagłębia Lubin 
oraz Brzysko-rolu Brzyskorzystewko. 
W Pakości nie zagra również Arkadiusz 
Nowicki, który wiosną był wypożyczony 
do Ruchu Wysokie Mazowieckie.

W sparingach Notecianka grała z ry-

Chcą walczyć o czołowe miejsca
walami z niższych lig, osiągając jednak 
momentami spektakularne rezultaty. Za 
taki należy uznać chociażby triumf nad 
IV-ligową Notecią Łabiszyn 10:1. Czy 

w spotkaniach o stawkę ekipa z Pakości 
będzie równie skuteczna?

(EW)
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ERYK DOMINICZAK

Ustalmy fakty: w sezonie 2010/2011 
w finałach pucharów młodzieżowych (od 
kategorii do lat 12, gdzie grają wszystkie 
reprezentacje, do U-16) znalazła się, 
oprócz najmłodszej grupy wiekowej, 
jedynie reprezentacja Górskiego (U-
13). Potwierdziła w ten sposób swoją 
przynależność do krajowej czołówki, 
bowiem rok temu w turnieju imienia 
Leszka Jezierskiego sięgnęła po miejsce 
na najwyższym stopniu podium. Tym 
razem medalu nie zdobyła, plasując się 
na czwartym miejscu, ale niewiele bra-
kowało, aby grała w finale (miała taki 
sam dorobek punktowy jak późniejszy 
zwycięzca – Podlaski ZPN, ale nieko-
rzystny bilans meczu bezpośredniego).

Kompletnym fiaskiem zakończyły się 

występy w eliminacjach obu najstar-
szych zespołów reprezentacyjnych – w 
kategoriach im. Kazimierza Deyny i 
Jerzego Michałowicza. 16-latkowie w 
sześciu meczach nie zdobyli ani jednego 
punktu i zamknęli tabelę makroregionu 
północno-zachodniego. Warto dodać, że 
rok wcześniej awansowali do finału Pu-
charu Michałowicza, gdzie ostatecznie 
zajęli miejsca 7-8. Ich młodsi koledzy, 
którzy w tym roku grali w kategorii 
poświęconej założycielowi Związku Ro-
botniczych Stowarzyszeń Sportowych, 
wiosną zagrali lepiej niż jesienią (nie 
zdobyli wówczas ani jednego punktu), 
ale nie zdołali odbić się od dna tabe-
li. – Wygrana z Poznaniem oraz remis 
ze Szczecinem są jednak pozytywnymi 
sygnałami – tłumaczył PIŁKARZOWI 
kilka tygodni temu Mariusz Modracki, 

koordynator ds. grup młodzieżowych w 
KPZPN-ie.

Jasnej strony tegorocznych zmagań 
należy upatrywać również w występach 
14-latków (Puchar Kuchara). Niewiele 
brakowało bowiem, aby podopieczni 
Andrzeja Magowskiego znaleźli się w 
finale MP. W pierwszej rundzie zmagań 
zapisali na swoim koncie dwa punkty, 
ale spłaszczona tabela pozwalała my-
śleć o walce o jedno z dwóch miejsc 
premiowanych awansem. – Jeden mecz 
może wszystko zmienić – przekonywali 
kujawsko-pomorscy szkoleniowcy. 

Tymczasem na początku maja repre-
zentacja U-14 doznała ciężkiej porażki 
3:7 z Poznaniem i jej sytuacja stała się 
arcytrudna. Mimo to, zwycięstwa nad 
Gdańskiem oraz Szczecinem do końca 
pozwalały wierzyć w występ w finale 

Nawet przy założeniu, że rezultatów reprezentacji 
wojewódzkich oraz klubów w mistrzostwach Polski 
nie należy traktować jak biblii, ale jedynie jako po-
radnik do wytyczania kierunków szkolenia, dokonania 
zespołów z naszego województwa w minionym sezonie 
muszą dać do myślenia.

Jak wielokrotnie podkreślałem w rozmowach ze szkole-
niowcami z województwa (i jednocześnie dawałem temu 
wyraz w artykułach publikowanych w PIŁKARZU) daleki 
jestem od choroby zwanej punktomanią. Objawia się ona 
nastawieniem wyłącznie na wynik, bez uwzględnienia 
aspektów rozwojowych. Co więcej, jak każda choroba, 
szkodzi ona systemowi szkolenia i odbiera wiarę we 
własne umiejętności młodym zawodnikom.

Nie należy jednak popaść w drugą skrajność i nie 
wyciągać żadnych wniosków z wyników uzyskiwanych 
przez kadry wojewódzkie i drużyny klubowe juniorów. 

Są to bowiem w danym momencie NAJLEPSI zawodnicy, 
których region kujawsko-pomorski może wystawić do 
rywalizacji z ekipami z innych części Polski.

Jeden z trenerów młodzieżowych powiedział niedawno 
w rozmowie ze mną, że po tygodniu treningów mecz 
czasami mógłby się dla niego skończyć po kwadransie. 
Dlaczego? Widzi bowiem, czy jego gracze realizują za-
dania, których uczyli się na zajęciach czy też nie.

W przypadku młodszych grup jestem skłonny w pełni 
zgodzić się z tym twierdzeniem. Gdy jednak wiek nie-
ubłaganie zbliża się do końca wieku juniorskiego, presja 
(przede wszystkim wyniku) musi się pojawić. Jest ona 
elementem przygotowań do piłki seniorskiej. A tam i 
tak czeka na zawodnika przepaść. Od szkoleniowców i 
młodych piłkarzy wspólnie zależy, na ile stabilny most 
nad nią zbudują.

Eryk Dominiczak

Komentarz Piłkarza

Naczynia połączone

mistrzostw kraju. Pewny awansu już po 
pięciu kolejkach Poznań uległ jednak 
w ostatniej serii gier Gdańskowi i to te 
dwie drużyny zagrały w Dzierżoniowie.

Najmłodsza reprezentacja (rocznik 
1999), którą zimą budował Andrzej Ma-
gowski, w fazie grupowej MP w Łodzi 
uplasowała się na czwartym miejscu w 
grupie D z dorobkiem jednego punktu. 
Należy jednak podkreślić, że jej wyniki 
są najbardziej nieprzewidywalne ze 
względu na krótki okres istnienia.

Bez sukcesów zakończyły swój udział 
w klubowych mistrzostwach Polski ze-
społy Chemika Bydgoszcz (mistrz ligi 
wojewódzkiej w kategorii juniorów star-
szych) oraz Lidera Włocławek (juniorzy 
młodsi). Młodzi bydgoszczanie w 1/8 fi-
nału MP trafili na triumfatora rozgrywek 
w województwie zachodniopomorskim 
– Bałtyk Koszalin. W pierwszym spotka-
niu, mimo prowadzenia 1:0 (gol Jakuba 
Wituckiego), chemicy ulegli rywalom 
1:3. Bałtyk w roli gospodarza rewanżu 
okazał się jeszcze skuteczniejszy i wy-
punktował kujawsko-pomorskich rywali 
aż 5:1. Jeszcze wyższy wynik dwume-
czu zanotowano w walce o ćwierćfinał 
MPJM – Lider uległ bowiem łódzkiemu 
SMS-owi 0:7 (!) i 1:2. 

Kadra Górskiego 
najlepsza

Dolnośląski Związek Piłki Nożnej okazał się królem polowania na młodzieżowe  
puchary w minionym sezonie – sięgnął aż po trzy tytuły najlepszej drużyny w kraju. 

Na tym tle jego kujawsko-pomorski odpowiednik wypada blado. Podobnie jak  
zespoły Chemika Bydgoszcz i Lidera Włocławek, które również nie zawojowały  

krajowego czempionatu.

Dawid Retlewski nie zdołał pomóc Chemikowi w dwumeczu z Bałtykiem Koszalin. 
Bydgoski zespół przegrał 1:3 oraz 1:5.

Triumfatorzy mistrzostw Polski 
w kategoriach młodzieżowych w 
sezonie 2010/2011:

PUCHAR JEZIERSKIEGO 
(rocznik 1999) – Dolnośląski ZPN 
(KPZPN odpadł w fazie grupowej)

PUCHAR GÓRSKIEGO (rocznik 
1998) – Podlaski ZPN (IV miejsce 
– KPZPN)

PUCHAR KUCHARA (rocznik 
1997) – Dolnośląski ZPN (KPZPN 
odpadł w eliminacjach)

PUCHAR MICHAŁOWICZA 
(rocznik 1996) – Małopolski ZPN 
(KPZPN odpadł w eliminacjach)

PUCHAR DEYNY (rocznik 
1995) – Dolnośląski ZPN (KPZPN 
odpadł w eliminacjach)

MISTRZOSTWA POLSKI JU-
NIORÓW MŁODSZYCH (rocznik 
1994/1995) – Chemik Police (Lider 
Włocławek odpadł w 1/8 finału)

MISTRZOSTWA POLSKI JU-
NIORÓW STARSZYCH (rocznik 
1992/1993) – Jagiellonia Białystok 
(Chemik Bydgoszcz odpadł w 1/8 
finału) Fo
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REKLAMAPIŁKA KOBIECA

Maciej Pietrzyk: 
– Przed kilkoma ty-
godniami podpisałaś 
dwuletnią umowę z 
KKP MAX-Sprint. 
Jakie są twoje pierw-
sze wrażenia z po-
bytu w bydgoskim 

klubie?
Agnieszka Pencherkiewicz: – Bardzo 

pozytywne. Trenerzy dużo mi wytłu-
maczyli i pomogli wejść w nieznane mi 
towarzystwo, co było dla mnie ważne. 
Po zapoznaniu wszystkich dziewczyn 
okazało się, że są bardzo sympatyczne i 
także poza boiskiem tworzą prawdziwą 
drużynę. Mam nadzieję, że tak będzie 
cały czas, bo dobra atmosfera w szatni 
to przecież niezwykle ważna rzecz w 
każdym zespole.

 
– Dlaczego wybrałaś właśnie 

KKP?
– Znalazłam się w Bydgoszczy, ponie-

waż KKP złożył mi ofertę jako pierwszy, 
a że warunki były satysfakcjonujące, to 
pozytywnie rozpatrzyłam tę propozycję. 
Wiedziałam także, że w KKP będę miała 
okazję częściej niż w Unii Racibórz wy-
biegać na boisko. Celem każdego zawod-
nika jest przecież gra, a nie siedzenie na 
ławce. Mogę zdradzić, że w późniejszym 
czasie otrzymałam jeszcze inne oferty, 
ale nazwy klubów zatrzymam dla siebie.

 
– Śledziłaś występy KKP w mi-

nionym sezonie?
– Osobiście nie widziałam meczów 

KKP, ponieważ nie pozwalał mi na to 
czas, jednak gdybym wiedziała, że przej-
dę do tego klubu, to wybrałabym się na 
jakieś spotkanie do Bydgoszczy. Śledzi-
łam oczywiście informacje o bydgoskim 
klubie w internecie i wiedziałam, że 
dziewczyny do końca walczyły o awans, 
a w decydującym meczu z Rolnikiem 
zagrały koncertowo, dzięki czemu awan-
sowały do ekstraligi.

– Jak wyglądały początki twojej 
przygody z futbolem?

– Jak większość piłkarek, w dzieciń-
stwie wybiegałam na boisko z chłopcami. 
Poważniej zainteresowałam się futbolem 
za namową mojej nauczycielki wycho-
wania fizycznego. Podczas jednego ze 
szkolnych turniejów dostrzegł mnie trener 
Jędrzej Bielecki i w 2007 roku trafiłam do 
Victorii Sianów, gdzie zaczęłam trenować 
pod jego okiem. 

 
– Jako jedyna w zespole miałaś 

okazję poznać smak ekstraligi. Jaką 
rolę twoim zdaniem KKP odegra w 
tych rozgrywkach?

– Jedno nie ulega wątpliwości: będzie-
my musiały solidnie trenować i dawać 
z siebie wszystko w każdym meczu. 
Myślę, że nie będziemy kopciuszkiem i 
dostarczycielem punktów, chociaż – jak 
wiadomo – beniaminkowie nigdy nie 
mają łatwo. Z pewnością jednak przed 
żadnym przeciwnikiem się nie położymy 
i nie oddamy punktów bez walki. Dużo 
pracy jeszcze przed nami, ale wierzę, 
że sezon zakończymy na bezpiecznym 
miejscu w ekstraligowej tabeli. Czy będą 
niespodzianki? Wiadomo, że głównym 
faworytem będzie ponownie mój były 
klub – Unia Racibórz. Myślę jednak, że 
gdy wszystkie się „zepniemy”, to być 
może właśnie my staniemy się spraw-
czyniami kilku niespodzianek. Nigdy nie 
wiadomo, co przyniesie życie.

 
– Jakie cele stawiasz sobie przed 

nadchodzącym sezonem?
– Chciałabym udoskonalić pewne 

elementy techniki. Przede wszystkim 
jednak chcę pomóc dziewczynom swoją 
grą na boisku . Myślę, że to wystarczy do 
osiągnięcia większych sukcesów.

 
– Miniony sezon spędziłaś w 

drużynie mistrza Polski, jednak 
wobec bardzo silnej konkurencji 

byłaś rezerwową. Jak wspominasz 
ten rok?

– Mimo wszystko dobrze. Większość 
dziewczyn była silniejsza ode mnie, co 
jednak nie dziwi, bo większość z nich 
to reprezentantki Polski. Oczywiście 
chciałabym w większym wymiarze minut 
przebywać na boisku, a rzadziej siedzieć 
na ławce rezerwowych. To już jednak 
za mną. Otworzyłam nowy rozdział pod 
nazwą KKP Bydgoszcz i teraz ten klub 
jest dla mnie najważniejszy i tylko na grze 
w nim się teraz koncentruję. 

– Będąc w Unii miałaś okazję 
posmakować gry w Lidze Mistrzyń.

– Zgadza się. Rywalizowałyśmy 
wówczas z Broendby Kopenhaga. W 
pierwszym meczu przegrałyśmy 1:2, a 
w rewanżu zwyciężyłyśmy 1:0, jednak 
nie dało nam to awansu, bowiem rywalki 
miały lepszy bilans bramek strzelonych 
na wyjeździe. Na pewno jednak była 
to fajna przygoda, którą będę długo 
wspominać. Na wyjeździe do Kopen-
hagi nie miałyśmy co prawda ze sobą 
sporej grupy kibiców, ale ku zaskoczeniu 
było kilku Polaków, którzy bardzo nam 
kibicowali.

 
– Innym ciekawym elementem 

twojego piłkarskiego CV były wy-
stępy w reprezentacji Polski U-19.

– Do kadry prowadzonej przez Woj-
ciecha Basiuka trafiłam w 2009 roku. W 
pierwszym zgrupowaniu reprezentacji 
wzięłam udział 29 lipca we Wrocławiu. 
Wspomnienia z gry z orzełkiem na piersi 
są bardzo miłe i pozostaną już na zawsze. 
Dziewczyny były bardzo zgrane, a atmos-
fera świetna. Marzę, aby w przyszłości 
zostać powołana do kadry seniorek. Jest 
to niesamowite przeżycie i cel każdego 
sportowca.

 
– Wiem, że ciężko oceniać sie-

bie, ale spróbuj w kilku zdaniach 
opowiedzieć o swoich mocnych 
stronach.

– Faktycznie, jest to bardzo trudne, ale 
spróbuję. Myślę, że moimi mocnymi stro-
nami są szybkość i dobra gra wślizgiem. 
Gram w linii obronnej i wydaje mi się, 
że potrafię wnieść spokój w tej formacji. 
Osobami właściwymi do oceny moich 
umiejętności są jednak trenerzy i myślę, 
że to oni po jakimś czasie wypowiedzą się 
o moich mocnych i słabszych stronach.

Rozmawiał Maciej Pietrzyk 

Marzę o reprezentacji
Rozmowa z Agnieszką Pencherkiewicz, nową zawodniczką KKP MAX-Sprint Bydgoszcz

Agnieszka Pencherkiewicz
data urodzenia: 29.07.1991 r. 
miejsce urodzenia: Koszalin
pozycja: obrończyni
poprzednie kluby: Victoria Sia-

nów, Unia Racibórz
aktualny klub: KKP Bydgoszcz
pseudonim boiskowy: Banan
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Eryk Woźniak: – Jesteś wy-
chowankiem Zawiszy Bydgoszcz. 
Pamiętasz swój pierwszy trening 
w tym klubie?

Marcin Kikowski: – Pierwszego tre-
ningu niestety nie pamiętam, ale to, co 
utkwiło mi w pamięci, to międzyklasowe 
rozgrywki szkolne w trzecich klasach, 
odbywające się pod okiem wielu trene-
rów drużyn młodzieżowych Zawiszy, 
między innymi Stanisława Mątewskiego 
oraz Leszka Rzepki. Wyselekcjonowali 
oni grupę najzdolniejszych 23 chło-
paków do klasy o profilu piłki nożnej. 
Pamiętam, że popisałem się wtedy 
klasycznym hat-trickiem, grając w za 
dużych butach brata. Tak trafiłem do klu-
bu przy Gdańskiej 163, gdzie spędziłem 
dziesięć niezapomnianych lat, szlifując 
piłkarskie umiejętności.

– Następnie byłeś zawodnikiem 
Unii Janikowo. Jak wspominasz 
czas spędzony w biało-niebieskich?

– W Janikowie spędziłem 2,5 sezonu, 
był to okres, w którym bardzo dużo się 
nauczyłem. Miałem przyjemność treno-
wania i grania z wieloma zawodnikami 
z ekstraklasową przeszłością, którzy 
byli dla mnie bardzo wymagający. Nie-
stety, nie omijały mnie tam kontuzje. W 
2006 roku trzykrotnie skręciłem staw 
kolanowy, czego efektem było zerwa-
nie więzadeł krzyżowych. Po okresie 
rekonwalescencji wygasł mi kontrakt i 
postanowiłem skorzystać z oferty z za-
granicy. Niemniej jednak z sentymentem 
wspominam czas spędzony w Janikowie.

– Ostatnie lata byłeś związany z 
trzema klubami z Cypru, z wyjąt-
kiem przerwy na występy w bydgo-
skim Chemiku. Możesz porównać 
ligę cypryjską do polskiej?

– Zasadniczą różnicą pomiędzy ligami 
jest żywiołowość zawodników, a przede 
wszystkim kibiców, którzy żyją piłką 
i wszystko jest jej podporządkowane. 
Cypryjskie gorące temperamenty dają 
sobie znać niemal w każdym meczu, 
co skutkuje przepychankami i częstymi 
czerwonymi kartkami. Kibice to praw-
dziwi fanatycy. Jeśli chodzi o poziom, 
to moim zdaniem jest porównywalny. 
Obecnie gra tam wielu piłkarzy z 
wielkich klubów europejskich. Miałem 

przyjemność grać z zawodnikami z 
takich klubów jak Ajax Amsterdam czy 
Sporting Lizbona.

– Teraz ponownie wróciłeś do 
Polski i będziesz grał w Elanie 
Toruń. Jakie macie cele na nowy 
sezon?

– Mimo, iż nie jesteśmy typowani 
w gronie faworytów do awansu na 
zaplecze ekstraklasy, po cichu liczymy 
na wysokie miejsce na koniec sezonu, 
co pozwoliłoby pozyskać kolejnych 
sponsorów. Mamy silną i wyrównaną 
kadrę zawodników, którzy mają coś 

Marcin Kikowski
data urodzenia: 22.02.1984 r.
miejsce urodzenia: Bydgoszcz
wzrost/waga: 175 cm/66 kg
pozycja: środkowy pomocnik
poprzednie kluby: Zawisza Byd-

goszcz, Unia Janikowo, Unia II 
Janikowo/Piast Kołodziejewo, 
Unia Janikowo, PÓ Xylotýmbou, 
KN Oníssilos Sotíras, Chemik Byd-
goszcz, Akrítas Chlóraka

obecny klub: Elana Toruń

Marcin Kikowski postanowił wrócić z Cypru i ponownie zagrać na polskich boiskach. 
W specjalnej rozmowie dla PIŁKARZA wspomina swoje pierwsze kroki w bydgoskim 

Zawiszy, grę w Unii Janikowo, a także kilkuletni pobyt na Cyprze. Mówi też o planach 
Elany Toruń na nadchodzący sezon.

Hat-trick w za dużych butach

do udowodnienia. Również system 
premii meczowych motywuje nas do 
gry o pełną pulę punktów. Od strony 
organizacyjnej wszystko dopięte jest na 
ostatni guzik. Mamy ponadto świetną 
bazę treningową. Atmosfera w druży-
nie sprzyja, a miasto, klub i zawodnicy 
zasługują na grę w pierwszej lidze, co 
z pewnością przyciągnęłoby kibiców 
na stadion. Runda jesienna pokaże, czy 
przy odrobinie niezbędnego szczęścia 
możemy pokusić się o miejsce premio-
wane awansem.

– Miałeś już możliwość grania 
przed dużą publicznością...

– Najbardziej utkwił mi w pamięci 
mecz na szczycie dawnej III ligi pomię-
dzy Lechią Gdańsk a Unią Janikowo 
przy prawie 10-tysięcznej publiczności. 
Pokonaliśmy wówczas gospodarzy 
2:0, a doping zagorzałych gdańszczan 
przyprawiał o gęsią skórkę. Tuż przed 
pierwszym gwizdkiem sędziego w 
tunelu prowadzącym do szatni miała 
również miejsce zabawna sytuacja, któ-
ra mocno rozluźniła napiętą atmosferę 
przed meczem i być może zdeprymowała 
gospodarzy.

Rozmawiał Eryk Woźniak

Marcin Kikowski (w dolnym rzędzie w środku) kilka lat temu reprezentował barwy 
janikowskiej Unii. Teraz zasilił Elanę Toruń.
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WŁOCŁAVIA WŁOCŁAWEK
(spadkowicz)

Piłkarze Włocłavii już 5 lipca rozpo-
częli przygotowania do nowego sezonu. 
Zespół po spadku z III do IV ligi ma jeden 
cel – awans. Podczas pierwszych zajęć 
oficjalnie poinformowano o zakończeniu 
współpracy z Radosławem Budnickim, 
Bartłomiejem Dębickim, Michałem Ro-
siakiem i Arturem Serockim. Powodem 
podjęcia tej decyzji były względy zarów-
no finansowe, jak i sportowe.

Poza tym, z zespołem rozstali się: 
bramkarz Kamil Woźniak i Mendy Djo-
kine. W zespole ciągle testowanych jest 
wielu nowych zawodników, ale jak na 
razie nie podjęto żadnych konkretnych 
decyzji. Najbliżej zespołu wydają się 
być: Adrian Kunicki z włocławskiego 
Lidera oraz Przemysław Goc, reprezen-
tujący ostatnio barwy Lecha Rypin.

Na jakiekolwiek konkrety najprawdo-
podobniej poczekamy do rozpoczęcia 
rozgrywek. Wtedy to włodarze i sztab 
szkoleniowy Włocłavii podejmą kluczowe 
decyzje i zamkną kadrę zespołu seniorów. 
Pierwszy rywal włocławian jest im dobrze 
znany, ponieważ jeszcze w ubiegłym se-
zonie również występował w na boiskach 
III ligi – Unia Solec Kujawski.

UNIA SOLEC KUJAWSKI
(spadkowicz)

Unia Solec Kujawski intensywnie 
przygotowuje się do nowego sezonu. 
Przygotowania rozpoczęły się z nadzieją 
na dalszą grę w III lidze. Wszystko za 
sprawą zamieszania wokół dalszych wy-
stępów Unii Janikowo na tym poziomie 
rozgrywek.

Zaostrzona rywalizacja
Sezon 2010/2011 na czwartoligowym froncie dla wielu szybko stracił na atrakcyjności. 
Stało się tak za sprawą niemalże braku rywalizacji w walce o promocję, którą wywal-
czyć miały dwie najlepsze drużyny. Miejmy nadzieję, że niecodzienna przewaga nad 
oponentami, jaką wywalczyły w minionych rozgrywkach ekipy Sparty i Cuiavii, nie 

będzie miała miejsca również w nadchodzącym sezonie. Pozwoliłoby to nam emocjo-
nować się nie tylko walką o utrzymanie, ale i o najwyższe cele. Tymczasem zespoły 

prężnie przygotowywały się do rozpoczynającej się niebawem ligi.

Wiadomo już jednak oficjalnie, że pił-
karze z Solca Kujawskiego będą musieli 
walczyć o powrót na 

III-ligowe boiska. Nadzieje unitów 
widać po wynikach sparingowych – 
zwycięstwo aż 5:0 z beniaminkiem III 
ligi Spartą Brodnica czy remis z innych 
III-ligowcem - Wdą Świecie.

Zespół opuściło kilku zawodników: 
Mateusz Chachuła, który od nowego 
sezonu będzie bronił barw Notecianki 
Pakość, Michał Pujdak, który zdecy-
dował się na powrót do Anglii oraz 
Nigeryjczyk Michael Sanni poszukujący 
nowego klubu.

Podczas sparingu z Wdą Świecie 
w zespole z Solca Kujawskiego te-
stowano pięciu zawodników z Byd-
goszczy: Adama Kacprzaka, Michała 
Kacprzaka, Jarosława Jaworskiego, 
Jordana Bednarka, którzy reprezen-
towali w minionym sezonie barwy 
Chemika oraz bramkarza Ariela 
Stysiaka z Gwiazdy. Jak na razie ich 
status nie uległ zmianie. Dalsze losy 
i ewentualna gra tych zawodników w 
brawach Unii to kwestia kilkunastu 
najbliższych dni.

FLISAK ZŁOTORIA

Dosyć późno, bo dopiero 19 lipca 
piłkarze prowadzeni przez trenera 
Macieja Broczka wznowili treningi 
przed nowym sezonem. Data rozpo-
częcia zajęć może dziwić, jednak w 
klubie uspokajają. – U nas to normalna 
praktyka. Większość zawodników stara 
się wykorzystać urlopy z rodzinami. 
Z frekwencją może być zatem różnie 
– tłumaczy PIŁKARZOWI Broczek, 
dla którego to kolejny sezon pracy z 
podtoruńskim zespołem.

Wiadomo już, że w barwach Flisaka 
znowu ujrzymy napastnika Jarosława 

Maćkiewicza. Doświadczony piłkarz, zna-
ny z występów m.in. w Elanie Toruń czy 
Wiśle Płock, pomimo 41 lat nie zamierza 
zawieszać butów na kołku. – Jeszcze przy-
najmniej przez pół roku wspomoże Flisaka 
w IV lidze – dodaje trener.

W nowym sezonie drużyna spod Toru-
nia ma walczyć przynajmniej o pierwszą 
szóstkę. W realizacji planu nie wspo-
może kolegów m.in. Radosław Gęsicki, 
który zakończył (zawiesił?) przygodę z 
futbolem.

POGOŃ MOGILNO

Swoim sympatykom bardzo emocjo-
nujący sezon mogą zafundować piłkarze 
mogileńskiej Pogoni. Pod stery Arkadiu-
sza Glazy trafił Jarosław Plewa (ostatnio 
Dąb Barcin), bliski związania się z 
klubem jest Radosław Kanik (stan na 1 
sierpnia), który miniony sezon spędził 
na wypożyczeniu w Unii Janikowo, do 
której trafił z bydgoskiego Zawiszy oraz 
Krzysztof Szal (Zawisza Bydgoszcz, 
wypożyczenie do Wdy Świecie). 

W meczach kontrolnych swoją przy-
datność próbował udowodnić również 
Łukasz Kempski z Goplanii Inowro-
cław. Zakontraktowanie wymienionych 
zawodników byłoby dużym wzmocnie-
niem dla czwartego zespołu minionych 
rozgrywek na czwartoligowym froncie.

W sparingach Pogoni padało dużo 
bramek, o czym świadczy chociażby: 
zwycięstwo z Cuiavią Inowrocław 3:2 
czy porażka w Solcu Kujawskim z tam-
tejszą Unią 2:4. 

CHEŁMINIANKA CHEŁMNO

Drużyna Chełminianki rozpoczęła 
treningi na początku lipca. Prognozy na 
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nadchodzący sezon są optymistyczne, 
biorąc pod uwagę zeszłosezonowe doko-
nanie zespołu z Chełmna – piąte miejsce 
na finiszu IV ligi. 

W kadrze zespołu nie zajdą znaczące 
zmiany. Zespół opuścił Adam Szulc i 
Krzysztof Wiśniewski, który zakończył 
karierę. Trzon zespołu ma się opierać na 
zawodnikach występujących w klubie w 
zeszłym sezonie. 

Do zespołu dołączył Marcin Janus 
występujący ostatnio w Kijewie oraz 
juniorzy: Marek Pawłowski, Remigiusz 
Więdłocha, Tomasz Lewandowski, 
Karol Drozdowski i Miłosz Dobrawski. 
Poza tym, klub prowadzi rozmowy z 
młodymi zawodnikami Wdy Świecie, 
a konkretne decyzje mają zapaść lada 
dzień (już po zamknięciu sierpniowego 
numeru PIŁKARZA). 

Celem Chełminianki jest stabilne i 
spokojne utrzymanie się. Przy sprzyja-
jących warunkach i odrobinie szczęścia 
wyższa lokata niż środek tabeli nie 
zaszkodzi, ale tu w grę wchodzą finanse.

KRAJNA SĘPÓLNO

Porównywalnym potencjałem do 
zeszłego sezonu dysponować bę-
dzie Krajna Sępólno Krajeńskie. W 
premierowym sparingu drużyny nie 
ujrzeliśmy wielu nowych twarzy. Na 
boisku od pierwszych minut pojawił 
się Łukasz Nowak (miniony sezon 
spędził w barwach Gromu Więcbork), 
który od razu zaznaczył swą obecność, 
zdobywając dwie bramki. Krajna osta-
tecznie zremisowała z występującą 
w pilskiej klasie okręgowej Pogonią 
Łobżenica 3:3. 

Kolejne dwie gry kontrolne padły łu-
pem podopiecznych Macieja Lipińskie-
go. Pokonali oni 2:1 Piasta Człuchów 
(słupska liga okręgowa) oraz 4:1 Czar-
nych Nakło. Ostatnim sparingpartnerem 
sępoleńskiej ekipy były rezerwy Choj-
niczanki Chojnice. Do 73 minuty był 
bezbramkowy remis, jednak defensywa 
Krajny nie ustrzegła się sporych błędów, 

za co aż czterokrotnie zostali skarceni w 
decydującej fazie spotkania. 

UNIA GNIEWKOWO

Zespół z Gniewkowa intensywnie 
przygotowywał się do rozpoczynającego 
się w połowie sierpnia sezonu ligowego. 
Kadra zespołu nie ulegnie gwałtownej 
zmianie. W zespole pozostaje zdecydo-
wana większość zawodników z poprzed-
niego sezonu. 

Klub jest w trakcie rozmów z trzema 
piłkarzami: dwóch z nich występowa-
ło dotychczas w zespole z Kościelca 
Kujawskiego i Goplanii, a trzeci w 
Noteciance Pakość. Poza tym, do kadry 
zespołu włączonych zostanie pięciu  
utalentowanych juniorów, którzy mają 
być ewentualny uzupełnieniem. Są to: 
Mateusz Balik, Krystian Tomaszewski, 
Mateusz Piernik, Michał Hałas i Kry-
stian Wiśniewski. 
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LTP Lubanie i Unia Gniewkowo stawiają sobie za cel pozostanie w IV lidze.”

TOMASZ KUJAWA, ARTUR KLUSKIEWICZ I BARTŁOMIEJ KRZYŻANOWSKI
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Celem zespołu jest „zgarnięcie” jak 
największej liczby punktów w rundzie 
jesiennej i spokojne utrzymanie. O 
awansie na razie nikt w Gniewkowie 
nie myśli. Zespół wydaje się być o wiele 
mocniejszy i wyrównany w porównaniu 
z tym z poprzedniego sezonu, co nie-
wątpliwie jest atutem. Cieszy fakt, że 
jeszcze niedawno na zespole stawiano 
kreskę i godzono się z tym, że Unia 
zniknie z mapy regionalnego futbolu. 
Dziś drużyna ma się dobrze i chce sięgać 
po coraz wyższe cele.

GROM OSIE

W Osiu szykuje się nie lada rewolucja. 
Rozpoczęło się od modnej już w IV lidze 
zmiany trenera. Prowadzącego zespół 
Jerzego Bobolę zastąpił Włodzimierz 
Korecki znany z pracy w trzecioligowym 
Chemiku ProNatura Bydgoszcz. Decy-
zja o zwolnieniu trenera Koreckiego 
z bydgoskiego zespołu była sporym 
zaskoczeniem, podobnie jak informacja 
o jego przenosinach do Osia.

Nowy trener Gromu postanowił 
przebudować zespół od podstaw, się-
gając po... zawodników bydgoskiego 
Chemika. Na testach w klubie z Osia 
przebywają: Tomasz Sarnowski, Daniel 
Katerla, Paweł Ozner, Bartosz Graczyk 
i Bartosz Rudziński oraz Michał Setlak 
występujący w Pomorzaninie Serock 
i zawodnik Toru Laskowice Dawid 
Warchoł. To, czy testowani zawodnicy 
pozostaną w Osiu, zależy od negocjacji z 
ich macierzystymi klubami i –jak się wy-
daje – trenera Koreckiego. Ciężko będzie 
pozyskać obrońców, wspomnianych: 
Oznera, Rudzińskiego i Sarnowskiego, 
gdyż ich obecny klub, jak ustaliliśmy, 
zablokował transfery. 

Z zespołem pożegnali się obrońcy Ma-
teusz Chrzanowski i Jacek Glazik, którzy 
wrócili do swojego macierzystego klubu 
z Koronowa. Priorytetem zespołu jest 
znalezienie zawodników z defensywy. 
Prognozy na najbliższy sezon to przede 
wszystkim utrzymanie i jak najwyższa 
lokata.

LEGIA CHEŁMŻA

Legioniści nie próżnują – od 11 lipca 
na własnych obiektach szlifują formę, 
którą chcą imponować na początku ligo-
wych batalii. Pomóc ma w tym przepra-
cowana zima, podczas której zawodnicy 
wykonali ciężką pracę pod okiem trenera 
Jerzego Smolarza.

Dla szkoleniowca, będącego jednym z 
symboli klubu, będzie to drugi z rzędu 
sezon pracy trenerskiej po powrocie 
do Legii. W zeszłym sezonie zadanie 

wykonał z nawiązką – nie tylko utrzy-
mał zespół, ale zajął z nim przyzwoite 
dziewiąte miejsce. W nadchodzących 
rozgrywkach ma być podobnie. W 
chełmżyńskim klubie celują w pozycję 
w środku tabeli, która ich zdaniem jest 
na miarę obecnego potencjału drużyny.

Bilans personalnych zysków i strat 
w Legii wychodzi na zero. Co prawda 
z zespołem pożegnał się podstawowy 
bramkarz Łukasz Osiński (przeszedł do 
Elany Toruń), ale nowy golkiper Paweł 
Ziółkowski (powrót z Lidera Włocła-
wek) i przewidywany angaż następnego 
powinny rozwiązać problem obsady 
bramki. W Legii nie ma już także Mate-
usza Mosia i Łukasza Jagodzińskiego, 
którzy ze względu na zawodowe i 
szkolne obowiązki pożegnali się z ekipą 
trenera Smolarza.

Listę nowych piłkarzy uzupełniają 
Szymon Tuszyński (wznowił treningi 
po zagranicznym wyjeździe) i Piotr 
Murawski (ostatnio Unia Wąbrzeźno). 
Możliwe, iż poza sprowadzeniem dru-
giego bramkarza w kadrze pojawią się 
utalentowani juniorzy: bracia Dawid i 
Damian Stolkowscy.

W sparingach legioniści prezentują 

się nadzwyczaj solidnie. Dotychczas 
drużyna z Chełmży wygrała cztery gry 
kontrolne: z Drwęcę Golub-Dobrzyń 
6:1, Victorię Lisewo 4:0, Piast Łasin 3:0 
i Flisakiem Złotoria 2:1. Ponadto Legia 
przegrała 0:4 ze Spartą Brodnica.

START RADZIEJÓW

W radziejowskim zespole doszło do 
wielu zmian, w szczególności we wła-
dzach klubu. Nowym sternikiem klubu 
został  dotychczasowy piłkarz i członek 
zarządu radziejowian Piotr Bolewicz, 
który w razie potrzeby będzie reprezen-
tował zespół również na boisku. 

Z zespołem pożegnał się trener Jacek 
Gawiniecki, który funkcję tę pełnił przez 
wiele lat, a jego sukcesem był awans z 
zespołem z A-klasy do IV ligi. Miejsce 
dotychczasowego trenera Startu zajął 
zawodnik niebiesko- żółto-czerwonych 
Aleksandar Majić, który - jak sam mówi 
– gdy będzie trzeba zostanie grającym 
szkoleniowcem. 

Do seniorskiego zespołu dołączyli 
Michał Jędrzejewski i Mateusz Rybiński, 

Noteć Łabiszyn w nowym sezonie ma cieszyć się ze zwycięstw pod wodzą Zdzisława 
Pietrzykowskiego.”
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którzy skończyli wiek juniora, obrońca 
Emil Marciniak zgłaszający ponowną 
chęć reprezentowania barw radziejow-
skiego klubu i Tomasz Fijałkowski, 
wychowanek  Startu, reprezentujący 
barwy Lidera Włocławek. 

W zespole testowani są również Patryk 
Baranowski, wychowanek włocławskie-
go Lidera, który ostatni sezon spędził 
w Kujawiance Izbica oraz Radosław 
Malinowski występujący dotychczas 
w zespole Czarnych Wierzchosławice. 
Pod znakiem zapytania stoją dalsze 
występy Kowalskiego oraz Ignasiaka i 
Brochockiego.

NOTEĆ ŁABISZYN

Przygotowania do sezonu 2011/2012 
piłkarze Noteci rozpoczęli 4 lipca. Na 
pierwszym treningu pojawiło się 23 
zawodników i taka też ma być kadra. 
Wśród nich są zawodnicy, którzy w ze-
szłym sezonie reprezentowali barwy klu-
bu z Łabiszyna oraz wychowankowie. 

Współpracę z zespołem definitywnie 
zakończyli: Krzysztof Kanclerz, Sła-
womir Sztuba oraz Dariusz Szczawiń-
ski. Ten ostatni jak na razie nie podjął 
treningów z drużyną Noteci. Na testach 
przebywa  jeden zawodnik z zewnątrz, 
a o jego przydatności zadecyduje nowy 
trener, którym został pochodzący z 
Bydgoszczy Zdzisław Pietrzykowski po-
wracający do świata futbolu po dłuższej 
przerwie. Na stanowisku szkoleniowca 
zastąpił Marcina Kowalika.

Kadra zespołu jest już praktycznie 
zamknięta. Celem zespołu jest przede 
wszystkim bezstresowe i bezpieczne 
miejsce w IV lidze. Poza tym przy sprzy-
jających okolicznościach, bonusem ma 
być górna część tabeli.

LTP LUBANIE

Zawodnicy LTP przygotowania do no-
wego sezonu rozpoczęli 4 lipca na boisku 
bocznym w Lubaniu. W zespole na pierw-
szych zajęciach pojawili się zawodnicy 
reprezentujący barwy klubu w minionym 
sezonie. Zabrakło jednak kluczowych 
piłkarzy, czyli Michała Malczaka i Pa-
tryka Kranca. Pierwszy został oficjalnie 
zawodnikiem drugoligowej Elany Toruń, 
natomiast drugi postanowił zakończyć 
karierę piłkarza ze względów osobistych. 

Już w trakcie sezonu na podobny do 
Kranca ruch zdecydował się obrońca Łu-
kasz Malinowski. Na początku sierpnia 
klub potwierdził jedno wzmocnienie, 
którym jest bramkarz Ireneusz Szylbert 
(w przeszłości występował już w lubań-
skim klubie, a miniony sezon spędził w 
izbickiej Kujawiance). 

W zespole testowani są: Łukasz 
Lewandowski i Marcin Pałczyński z 
włocławskiego Lidera oraz Ukrainiec 
Andrij Badin. LTP Lubanie skupi się 
na utrzymaniu zespołu w IV lidze i jak 
najwyższej  lokacie na koniec sezonu. 
Kwestia kardy nie jest jeszcze zamknię-
ta. Zespół cały czas szuka wzmocnień 
i tak będzie najprawdopodobniej do 
pierwszego gwizdka rundy jesiennej.

START WARLUBIE
(beniaminek)

Wiele radości w serca miejscowych 
fanów w dalszym ciągu wlewa postawa 
Startu Warlubie. Drużyna począwszy 
od istniejącej kilka lat temu C-klasy 
stopniowo corocznie jest wzmacniana, 
co skutkuje kolejnymi awansami.

Nie ma wątpliwości, że na poziomie 
czwartej ligi ich szturm przez piłkar-
skie szczeble powinien się zakończyć, 
jednakże potencjał zespołu ukazuje, iż 
wiele pięknych momentów jeszcze na 
pewno przed nim. 

Również wyniki gier kontrolnych 
mogą zadowalać, bowiem gracze Startu 
odnotowali tylko jedną porażkę, która 
miała miejsce podczas dwumeczu ze 
świecką Wdą (1:6 i 1:1). Ponadto, war-
lubscy piłkarze zremisowali z Wierzycą 
Pelplin (IV liga pomorska) 2:2 oraz 
zanotowali trzy zwycięstwa: 

z Rodłem Kwidzyn (gdańska liga 
okręgowa) 2:1, Wisłą Nowe 3:0 oraz 
bydgoskim Chemikiem również 3:0. 

Operację więzadła krzyżowego kolana 
przeszedł Mateusz Chyła. Teraz przed 
zawodnikiem trudny okres rehabilitacji. 
Kontuzja odnowiła się natomiast Jacko-
wi Pokorze, który powrócił po długiej 
przerwie spowodowanej urazem. 

GOPŁO KRUSZWICA
(beniaminek)

Zespół z Kruszwicy to beniaminek 
rozgrywek o mistrzostwo IV ligi ku-
jawsko-pomorskiej. Awans na wyższy 
szczebel rozgrywek zapewnił sobie z 
pierwszego miejsca grupy drugiej klasy 
okręgowej. Podczas okresu przygoto-
wawczego największym problemem 
dla zespołu z Kruszwicy była… Unia 
Janikowo! Dlaczego? W trakcie okresu 
przygotowawczego do zespołu z Janiko-
wa dołączył bowiem trener kruszwiczan 
Artur Polehojko.

Na dodatek, w zespole testowano za-
wodników Unii: Tomasza Wawrzyniaka, 
Marcin Zaleskiego i Bartosza Wieczorka. 
Powodem zakończenia testów i przejścia 

trenera była decyzja o pozostaniu zespołu 
z Janikowa w III lidze kujawsko-pomor-
sko-wielkopolskiej. W zespole Gopła-
pojawili się również zawodnicy Zdroju 
Ciechocinek, ale na przeszkodzie stanęły 
rozbieżności finansowe.

Jak na razie piłkarze i działacze Gopła 
mają pod górkę. Obecnie zespół pozo-
stał bez szkoleniowca, co niewątpliwie 
opóźni przygotowania beniaminka do 
nowego czwartoligowego sezonu, a 
działaczom dostarczy nerwów i bólu 
głowy. Problemy w kruszwickim klubie 
powinny być rozwiązane jak najszybciej. 
W  innym wypadku zespół na starcie 
może tylko stracić.

SZUBINIANKA SZUBIN
(beniaminek)

Szubinianka Szubin, kolejny benia-
minek czwartej ligi, bazuje głownie na 
własnych wychowankach. W spotka-
niach przygotowujących ich do nowych 
rozgrywek odnotowali oni świetną serię 
zwycięstw. 

Najwyżej uległ im bydgoski Chemik, 
przegrywając 0:5. Beniaminek pokonał 
również Start Pruszcz Pomorski oraz 
Czarnych Nakło w stosunku 5:1, Brzy-
sko-Rol Brzyskorzystewko 2:1, Polonię 
Bydgoszcz 2:0 i Dąb Barcin 4:2.

Podczas okresu przygotowawczego 
do drużyny Wiesława Stepczyńskiego 
dołączył Paweł Kujawa, który ostatnio 
grał na wypożyczeniu w Brzysko-Rolu 
Brzyskorzystewko.

POMORZANIN TORUŃ
(beniaminek)

Beniaminek z miasta Kopernika jest 
„najspokojniejszym” klubem w IV lidze. 
Włodarze klubu już na początku przygo-
towań zespołu do nadchodzącego sezonu 
postanowili skupić się na zatrzymaniu 
wartościowych zawodników i utrzyma-
niu trzonu zespołu.

Przygotowania do nowego sezonu 
piłkarze toruńskiego Pomorzanina roz-
poczęli 11 lipca. Do zespołu dokoopto-
wano dwóch juniorów i na tym kadra ma 
się zamknąć.

Zespół może opuścić jeden zawodnik. 
Jest nim młody Patryk Ciężkowski, który 
przymierzany jest do zespołów pierw-
szoligowych. Zespół Pomorzanina liczy 
przede wszystkim na utrzymanie się w 
gronie czwartoligowców.

Tomasz Kujawa, 
Artur Kluskiewicz 

i Bartłomiej Krzyżanowski

RAPORT PIŁKARZA – IV LIGA
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– mimo awansu wywalczonego na 
murawie – LZS Kościelec. Brak 
licencji na grę w powyższej lidze, 
spowodował, iż w zbliżającym się 
sezonie w „okręgówce” zagrają 
Zjednoczeni Piotrków Kujawski. 
LZS tym samym kolejny rok spędzi 
w A-klasie. 

RAPORT LIGOWY – KLASA OKRĘGOWA

Fo
t. 

Se
ba

st
ia

n 
Sk

ib
iń

sk
i

Kołodziejskiego, Kamila Gościniaka, 
Jakuba Perkowskiego, Pawła Rybickie-
go, Piotra Hadasia, Grzegorza Kamiń-
skiego, Dawida Bociana oraz Kamila 
Malinowskiego.

Dwa oblicza ligi

Wysokie aspiracje przyświecają 

ponownie Mieni Lipno, która za-
mierza powrócić do wyższej klasy 
rozgrywkowej. Po sezonie pożegna-
no się z dotychczasowym opiekunem 
drużyny Marcinem Bartczakiem, 
którego zastąpił Janusz Błaszczyk. 
Bliscy gry w pod wodzą nowego 
szkoleniowca są bramkarz Tomasz 
Małecki i napastnik Piotr Wachaczyk. 
W piątej lidze nie wystąpi natomiast 

Łukasz Krzyżanowski (przy piłce) ma pomóc bydgoskiej Polonii w awansie do IV ligi.

TOMASZ KUJAWA

O co będą walczyć?

Do grona klasy okręgowej dołączyła 
Unia Wąbrzeźno. Mówiąc „dołączyła” 
mamy pozytywne odczucia. Niestety, nie 
jest to spowodowane sukcesem sporto-
wym, tylko jego przeciwnym biegunem. 
Kierowana przez Sebastiana Isbrandta 
Unia nie była w stanie nawiązać sporto-
wej walki z rywalami. Kłopotom kadro-
wym towarzyszyły problemy finansowe. 
Skumulowało się to na degradację ów-
czesnej IV-ligowej Unii do niższej klasy 
rozgrywkowej. Po sezonie rezygnację z 
funkcji szkoleniowca złożył Isbrandt. 
Powyższą posadę objął dotychczasowy 
asystent trenera Jarosław Rybszleger. 
Klub będzie stawiał na młodzież, która w 
przyszłości ma zapewnić walkę o powrót 
do czwartej ligi.

Ciężki sezon zapewne przed ekipą 
z Pruszcza Pomorskiego. Pomóc mają 
nowe nabytki. Do tamtejszego Startu 
dołączył Adam Grobelniak i Daniel 
Czarnowski z Gwiazdy Bukowiec, 
Damian Czarra i Leszek Bandurski 
z Wisły Gruczno oraz Łukasz Kru-
kowski, który przybył zza miedzy –  
z Pomorzanina Serock. Podczas me-
czów kontrolnych podopieczni Krzysz-
tofa Dziudy między innymi zremisowali 
z A-klasowym Gromem Więcbork 5:5 
oraz przegrali również z występującym 
o szczebel niżej Torem Laskowice 0:2.

Bydgoskie cele

Zainteresowanie budzi postawa byd-
goskich klubów. Polonia nie ukrywa, że 

najbliższy sezon ma im przynieść upra-
gniony awans. Podczas przedsezonowych 
sprawdzianów podopieczni Macieja 
Karabasza stoczyli parę wartościowych 
sparingów. Do takich bez wątpienia 
zaliczyć można starcie z III-ligową Wdą 
Świecie oraz z IV-ligowym beniamin-
kiem Szubinianką Szubin. Mimo, iż oba 
spotkania zakończyły się porażką biało-
-czerwonych, odpowiednio 2:5 oraz 0:2, 
to porównanie swoich umiejętności na tle 
wyżej notowanych rywali powinno przy-
nieść pożądane rezultaty. W kolejnych 
dwóch potyczkach poloniści zremisowali 
3:3 z Piastem Złotniki Kujawskie, a także 
odnieśli pierwsze zwycięstwo w ramach 
meczów kontrolnych, gromiąc A-klasowy 
Gryf Sicienko 6:1. W zajęciach Polonii 
uczestniczy m.in. Dawid Wrzos, były 
gracz Chemika. 

Sprawny proces wyłonienia kadry ma 
mieć miejsce w rezerwach bydgoskie-
go Zawiszy. Obóz przygotowawczy, 
który odbył się pod koniec lipca, miał 
na celu m.in. wykrystalizowanie kadry 
rezerw spośród juniorów starszych, jak 
i młodszych. Grono to podczas meczów 
ligowych zasilać będą gracze pierw-
szego zespołu, którym nie będzie dane 
znaleźć się w meczowej osiemnastce 
lub nie wezmą udziału w spotkaniu na 
zapleczu ekstraklasy.

Debiut w okręgówce

Zagadką dla oponentów może okazać 
się inny beniaminek – LKS Dąbrowa 
Chełmińska, który wraz z Zawiszą 
uzyskał promocję z grupy pierwszej 
bydgoskiej A-klasy. Wywalczenie 
awansu dla podopiecznych Aleksandra 
Opaczewskiego trwało jednak nieco 

dłużej, bowiem sukces przypieczęto-
wali w barażach, w których grali dzięki 
zajęciu drugiego miejsca w lidze. W 
dwumeczu okazali się lepsi od wice-
mistrza grupy toruńskiej – Piasta Łasin 
(porażka 2:4 w Łasinie, zwycięstwo 2:0 
w Czarżu – Dąbrowa gospodarzem). W 
meczach kontrolnych przygotowują-
cych do rozgrywek dąbrowianie m.in. 
zremisowali z Brzysko-rolem Brzy-
skorzystewko 2:2 oraz pokonali Piasta 
Złotniki Kujawskie 2:1 i dwa zespoły, 
które w ubiegłym sezonie awansowały 
na boiska A-klasy Tęczę Wiąg – 10:2, 
a także KS Łochowo – 3:2. 

Włocławski exodus

W drugiej grupie kujawsko-pomor-
skiej ligi okręgowej zagra relegowana 
Goplania Inowrocław. Wiadomo już, 
że stanowisko szkoleniowca, które 
dotychczas okupował Artur Wiśniew-
ski, objął Robert Szutkowski. Nowy 
opiekun inowrocławian zaliczył udany 
debiut na trenerskiej ławce. Zespół 
pod jego wodzą pewnie pokonał Czar-
nych Wierzchosławice 3:0, a na listę 
strzelców wpisał się jeden zawodnik – 
Łukasz Paczkowski, który trzykrotnie 
umieścił piłkę w bramce rywali. 

Sporo zmian personalnych zaszło 
w piątym zespole minionego sezonu 
Liderze Włocławek. Z klubem rozstali 
się Marcin Pałczyński (LTP Lubanie), 
Paweł Ziółkowski (Legia Chełmża), 
Rafał Matusiak (Cuiavia Inowrocław) 
oraz 18-letni Jakub Mrozik, który swoją 
przyszłość zdecydował się wiązać z wy-
stępującą w drugiej lidze wągrowiecką 
Nielbą. W UKS-ie nie ujrzymy już 
także Rafała Langowskiego, Mariusza 

Okręgowa 
rzeczywistość

Początek rywalizacji na boiskach okręgówki już niebawem. W minionych rozgrywkach 
ligi opuściły solidne firmy, posiadające naszkicowany cel przed pierwszym gwizdkiem 
sezonu. Awans ekip z Warlubia i Torunia był pewny sporo tygodni przed zakończeniem 

rywalizacji. Inny wymiar smaku.. słodszy, miała promocja Gopła oraz Szubinianki. 
Stało się tak za sprawą walki, która toczona była niemal do ostatnich spotkań. Jakie 

emocje zafundują nam zawodnicy w nadchodzącym sezonie? Na razie możemy ocenić 
jedynie przygotowania zespołów do jesiennych zmagań.

RAPORT LIGOWY – KLASA OKRĘGOWA
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RAPORT LIGOWY – A-KLASA, B-KLASA

BKS bez Rzepy

Z zespołem BKS-u Bydgoszcz po 
kilkuletniej przygodzie postanowił 
rozstać się Mirosław Rzepa. Zaufa-
niem postanowiono obdarzyć Sła-
womira Bigalke, który został nowym 
szkoleniowcem klubu. Poprzednio 
był opiekunem B-klasowej Vittry 
Kusowo. Seniorzy BKS-u stoczyli 
dotychczas dwa sparingi z innymi 
bydgoskimi klubami. Pokonali grający 
o klasę niżej MOKS Piaski 11:0 oraz 
uznali wyższość grającej w lidze okrę-
gowej Polonii, ulegając 0:7.

Odmieniony Gryf

Po sezonie ogromną rewolucję po-
stanowiono przeprowadzić w Sicienku. 
Najgłośniejszym posunięciem było 
sprowadzenie do klubu byłego napastnika 
Victorii Koronowo Jakuba Kujawki, któ-
ry w swojej karierze miał również epizod 
w płockiej Wiśle. Identyczną drogę posta-
nowił obrać Andrzej Grugiel, zamieniając 
borykającą się z poważnymi problemami 
finansowymi Victorię na A-klasowy Gryf. 

Do klubu powrócili Kamil Paster-
ski, Maciej Lipiński oraz Miłosz 
Miękczyński. Na pewno budowanie 
składu na przyszły sezon nie jest 
jeszcze zakończone. Z każdym tygo-
dniem dopływają nowe informacje o 
zawodnikach wiążących się z ekipą 
dowodzoną przez Tomasza Szuflitę. 
Do grona jego podopiecznych dołączył 
już także Krzysztof Najdek (poprzed-
nio GLKS Dobrcz).

O ligowy byt

Przed beniaminkiem z Łochowa 

widnieje jeden cel – utrzymanie 
w A-klasie.  Pomóc w tym mają 
nowi zawodnicy, których w klubie 
nie brakuje. Ze Spójni Białe Błota 
przybyli Karol Piotrowski oraz Pa-
weł Perczyński. Bydgoski Chemik 
na beniaminka zamienił również 
Michał Żurawski. Do klubu trafili 
także: Patryk Skupin, Dawid Ba-
dziński, Jakub Antczak i Łukasz 
Droździel. Wyniki gier kontrolnych 
obfitują w sporą ilość bramek, o 
czym najlepiej świadczy chociaż-
by wygrana nad Burzą Nowa Wieś 
Wielka 9:6.

Emocje w toruńskiej
A-klasie

Ciekawie zapowiada się bój w A-
-klasie (grupa toruńska). W minionych 
rozgrywkach awans z grupy uzyskał 
Naprzód Jabłonowo Pomorskie. Bliski 
gry w lidze okręgowej był również 
Piast Łasin, ale przegrany baraż musi 
ewentualne aspiracje klubu odłożyć 
na kolejny rok. Wicemistrz ubiegłego 
sezonu uległ w jednym z meczów 
kontrolnych drużynie Promienia Ko-
walewo Pomorskie 0:6. Ostudziło to 
trochę zespół, który w poprzednich 
sparingach notował przyzwoite re-
zultaty. 

Grupa zapowiada się niezwykle 
interesująco. Nie wiadomo, w ja-
kiej dyspozycji będą piłkarze Rol.
Ko Konojady, którzy minione roz-
grywki mogą zaliczyć do udanych, 
bowiem f in iszowal i  na  t rzec im 
miejscu. 

Warto odnotować niespodzianki, 
jakie na pewno będą sprawiać rezerwy 
toruńskiej Elany. Nie od dziś wiado-
mo, jakie wyniki padają, gdy zespół 
rezerw wspomagany jest przez zaciąg 

piłkarzy grających na co dzień o kilka 
szczebli wyżej. Rywalem powyższych 
zespołów będzie m.in. Unisłavia 
Unisław, która bez większych szans 
na utrzymanie opuściła poziom klasa 
okręgowa.

W innych klubach

Drużynę Orła Kcynia zasilił po-
wracający z wypożyczenia z Sokoła 
Damasławek Patryk Pokrzywiński. W 
klubie wierzą, iż zawodnik będzie miał 
duży wpływ na styl gry prezentowany 
przez A-klasowy zespół. 

Do B-klasowej Iskry Zamość-
-Rynarzewo przybył Tomasz Ćwik 
(poprzednio KS Łochowo), który 
w nowym miejscu liczy na większą 
liczbę minut spędzonych na murawie. 
Niewielkie zmiany zaszły w Sparcie 
Przysiersk, do której dołączył powra-
cający z wypożyczenia do Gromu Osie 
Damian Lonser i były gracz Strażaka 
Przechowo Mateusz Ligmanowski. Do 
Wisły Gruczno trafił natomiast Marcin 
Podgórski. 

Parę  zmian zasz ło  również  w 
zespole LZS-u Kościelec Kujaw-
ski,  który ostatecznie z powodu 
problemów licencyjnych skazany 
jest na ponowną grę w A-klasie. 
Klubową kadrę wzmocnią powra-
cający z wypożyczenia Sławomir 
Dudek, Mateusz Sobieralski, Ma-
teusz Zalewski oraz Waldemar Wi-
śniewski, który wznowił treningi 
z zespołem. Do Unii Gniewkowo 
odeszli natomiast Dawid Jasiński 
i Paweł Klajn. Otoczenie zmienili 
także Andrzej Piekański (Czarni 
Wierzchosławice), Michał Cybul-
ski (Hermes Radłowo) oraz Błażej 
Babiarz.

Tomasz Kujawa

Liczne zmiany
Rozgrywki A i B klasy corocznie przysparzają regionalnym sympatykom piłki nożnej 
wiele radości. Wizja budowania zespołów jest różna. Przekazywanie pokaźnych sum 
na rzecz zawodników, którzy wielokrotnie nie podwyższają piłkarskiego poziomu jest 
wciąż w modzie. Wówczas przyszłość często okazuję się dla działaczy okrutna. Klu-
bowy portfel zmniejsza swą objętość, a w przedsezonowej kadrze pozostaje lokalna 
młodzież. Na szczęście są jeszcze przypadki, gdzie do stworzenia zgranego zespołu 

wystarczy – kolokwialnie mówiąc – zapach klubowej szatni.

Wisła Dobrzyń to kolejny klubowy 
powrót do futbolu z naszego regionu. 
To już czwarty zespół, który podjął 
decyzję o wznowieniu działalności i 
zgłoszeniu zespołu seniorów do roz-
grywek i którego opisujemy na łamach 
PIŁKARZA.

Przerwa w działalności sekcji senior-
skiej w klubie z Dobrzynia trwała półtora 
roku. Zespół wycofano z rozgrywek po 
rundzie jesiennej sezonu 2009/2010, 
kiedy to występował we włocławskiej 
B-klasie. Temat rozwiązania zespołu 
seniorskiego nasunął się tuż po zakoń-
czeniu pierwszej części rozgrywek. Po-
wodem miało być małe zaangażowanie 
ówczesnych zawodników w grę. 

Nad rozwiązaniem dyskutowano na 
walnym zebraniu członków zarządu. 
Podjęto decyzję o wstrzymaniu się z tym 
ruchem w celu sprawdzenia zaintereso-
wania wśród piłkarzy, których deklaracja 
brzmiała jednoznacznie – chcemy grać 
dalej. Przeciwko rozwiązaniu zespołu od 
samego początku był ówczesny prezes 
Wisły - Dariusz Kaczorowski. Mimo 
planów utrzymania pierwszej drużyny, 
przestała ona funkcjonować na przeło-
mie 2009 i 2010 roku.

W związku z tymi wydarzeniami 
prezes Kaczorowski zrezygnował z 
pełnionej przez siebie funkcji, moty-
wując to bezzasadnością prowadzenia 
klubu bez grupy seniorskiej. W miejsce 
Kaczorowskiego prezesem wiślaków 
wybrano Grzegorza Kamińskiego. I tak 
w sześćdziesięcioletniej tradycji klubu, 
po raz pierwszy w historii Dobrzynia nad 

Wisłą, nie miał on zespołu w najwyższej 
klasie wiekowej. Jak warto dodać, nie 
spotkało się to również ze zrozumieniem 
lokalnego społeczeństwa. 

Przez osiemnaście miesięcy w Do-
brzyniu nad Wisłą nie zaprzestano 
myśleć o reaktywacji seniorskiej ekipy, 
ale przede wszystkim kontynuowano 
działalność klubu za sprawą drużyn z 
zaplecza. Powrót z czasem stał się jednak 
priorytetem, szczególnie ze względu na 
możliwość kontynuowania gry w Wiśle 
przez wychowanków.

Dowodem na ruchy zmierzające ku 
reaktywacji była gruntowna przebudowa 
stadionu przy ulicy Sportowej. Zmoder-
nizowano zarówno trybuny, jak i główną 
płytę boiska. Dodatkowym budującym 
elementem była postawa zespołu junio-
rów młodszych, którzy stali się najważ-
niejszą drużyną w klubie. Piłkarze z Do-
brzynia nad Wisłą byli bezkonkurencyjni 
w lidze zarówno jesienią, jak i wiosną, 
ostatecznie zdobywając mistrzostwo ligi 
okręgowej juniorów młodszych. Zarząd 
klubu zdecydował jednak o odstąpienia 
od awansu zespołu do ligi wojewódzkiej, 
czego powodem był brak odpowiednich 
środków finansowych. To nie zniechęciło 
piłkarzy Wisły, którzy poprzedni sezon 
zakończyli na trzecim miejscu, ustępując 
jedynie włocławskim zespołom Lidera i 
Włocłavii (w rozgrywkach o mistrzostwo 
okręgu juniorów starszych). 

Wszystkie te elementy oraz duże za-
interesowanie i determinacja działaczy 
dobrzyńskiej Wisły spowodowały powrót 
zespołu seniorów do B-klasy. Deklarację 

WIEŚCI Z REGIONU – DOBRZYŃ

Powrotów ciąg dalszy
Wracamy do tematu występów w barwach Wisły wyraziło 

dwudziestu jeden graczy. Wśród piłkarzy, 
którzy wzięli na siebie odpowiedzialność 
gry i reprezentowania klubu w najbliż-
szym sezonie, oprócz juniorów starszych, 
są także byli zawodnicy klubu. Wisłę 
wzmocnić mają również dwaj zawod-
nicy z Tłuchowii Tłuchowo. Na boisku 
zobaczymy więc mieszankę rutyny i do-
świadczenia z walecznością i świeżością.

Pozostaje jedynie kwestia trenera. 
Zawodnikom - a przede wszystkim ju-
niorom Wisły - marzył się powrót trenera 
Pawła Bielickiego, z którym zdobywali 
mistrzostwo ligi. Po negocjacjach za-
rządu z trenerem, marzenia piłkarzy 
ziściły się i to właśnie Paweł Bielicki 
będzie szkoleniowcem Wisły Dobrzyń 
w nadchodzącym sezonie. Cel drużyny 
to awans do A-klasy. 

Poza zespołem seniorów, barwy Wisły 
reprezentować będzie zespół trampka-
rzy, który zrodził się z ubiegłosezono-
wych młodzików. Zespół juniorów au-
tomatycznie przerodził się w seniorów, 
co w konsekwencji oznacza wycofanie 
zespołu z rozgrywek okręgowych. Pozo-
staje mieć nadzieję, że powrót Wisły do 
regionalnych rozgrywek będzie owocny.

Bartłomiej Krzyżanowski

Informacja od redakcji

Ze względu na konieczność 
wnikliwego zapoznania się z 
dokumentami umożliwiającymi 
kontynuację tematu o sytuacji w 
Aleksandrowie Kujawskim (PIŁ-
KARZ 3/2011), publikacja arty-
kułu nastąpi w kolejnym, wrze-
śniowym numerze miesięcznika. 
Za opóźnienie przepraszamy.

Redakcja

(kat. do lat 19)
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Michał Maciąg – 27 lat, ostatni sezon spędził w Gatcie Zduńska Wola, która 
zajęła w I lidze trzeciej miejsce. W minionych rozgrywkach strzelił 21 goli w 
26 meczach. Był zawodnikiem Grembacha Zgierz. Zainteresował się nim trener 
reprezentacji Polski w futsalu Vlastimil Bartosek.

Daniel Krawczyk – 29 lat, król strzelców minionego sezonu w barwach Bo-
ruty Zgierz. W historii całej polskiej ligi zdobył aż 133 bramki. Na liście swoich 
osiągnięć ma tytuł mistrza oraz wicemistrza Polski, a także halowy Puchar Polski 
wywalczony z Hurtapem Łęczyca.

Igor Sobalczyk – 29 lat, podobnie jak Krawczyk reprezentował barwy klubu 
ze Zgierza. Zdobył w nim w sezonie 2010/2011 czternaście bramek. Do drużyny 
Boruty trafił z Łęczycy, gdzie sięgnął po tytuł mistrza oraz wicemistrza kraju.

Dariusz Słowiński – 28 lat, przeszedł identyczną drogę jak Sobalczyk i 
Krawczyk. Po sukcesach w Hurtapie Łęczyca trafił do Zgierza. Klub ten po 
zakończeniu sezonu wycofał się z ekstraklasy.

FELIETON

Minął miesiąc, odkąd znany skądinąd 
Radosław Osuch został właścicielem 
Zawiszy Bydgoszcz. W tym samym 
momencie, zdaniem wielu zaintereso-
wanych losem klubu, rozpoczęła się 
nowa era w jego historii. Jak skrzętnie 
podkreśla sam szef spółki, ryzykuje 
wiele, wyzwanie jest spore, ale z otwartą 
przyłbicą podejmuje się go z całym do-
brodziejstwem inwentarza. Nawet jeśli 
to dobrodziejstwo, w jego przekonaniu, 
nim do końca nie jest.

Dał temu wyraz podczas lipcowego 
spotkania z kibicami, kiedy to bez owi-
jania w bawełnę – okiem człowieka z 
zewnątrz – omawiał najważniejsze pro-
blemy związane z prowadzeniem klubu. 
Zarówno w wymiarze sportowym, jak i 
organizacyjnym.

Dostało się między innymi dziennika-
rzom. Okazuje się bowiem, że właściciel 
/ prezes / dyrektor sportowy / kierownik 
dyrektora (niepotrzebne skreślić, potrzeb-
ne dopisać) Zawiszy stoi przed trudnym 
zadaniem odpowiadania z dużą często-
tliwością na pytania przedstawicieli co 
najmniej kilku redakcji dziennie, co może 
powodować, że po takim maratonie nie jest 
w stanie dalej pracować. Znając powagę 
przedsięwzięcia, którego się podjął, taki 
scenariusz jest trudny, a wręcz niemożliwy 
do zaakceptowania. Tym bardziej że utrud-
nianie pracy, jak twierdzą prawnicy, może 
być traktowane jako działanie na szkodę 
spółki i skutkować odpowiedzialnością 
prawną, choć nie wiadomo do końca, z 
jakiego paragrafu.

Wiadomo natomiast, że licznik dni, po 
upływie których Zawisza ma znaleźć się 
w ekstraklasie, cały czas działa i odmierza 
okres czterech lat zapisany w stosownych 

dokumentach podpisanych przez Osucha. 
Istnieje duża szansa, że właściciel klubu 
postara się o awans szybciej, gdyż kilka 
lat współpracy z dziennikarzami nauczyło 
go niecierpliwości. Dzięki temu będzie 
chciał szybciej opuścić grono I-ligowców 
i dołączyć do krajowej elity, co nie tylko 
wymaże z pamięci konieczność gry z 
„Jarocinami czy Żaganiami”, ale również 
podobnymi Niecieczami czy Stróżami. 
Powszechnie wiadomo, że jedynie gra z 
Krakowami oraz Warszawami czy Łodzia-
mi ma sens i przynosi należny splendor. A 
ten ósmemu pod względem liczby miesz-
kańców miastu w Polsce się zwyczajnie 
należy. I basta.

Nie da się ukryć, że ewentualny awans 
do ekstraklasy może pokazać zaścian-
kowemu dziennikarstwu w Bydgoszczy, 
że są jeszcze w kraju żurnaliści rzetelni, 
którzy – co zaskakujące – znają się na 
futbolu. Wiadomo, że jest ich coraz mniej 
i niebawem mogą zostać wpisani na listę 
gatunków zagrożonych wyginięciem. 
Podobnie jest w Bydgoszczy, dlatego też 
właściciel Zawiszy musiał tych nieprzy-
stających do tej kategorii poustawiać. 
Zwłaszcza w zakresie zadawanych pytań. 
W naszej szarej rzeczywistości największe 
(podobno) niebezpieczeństwo ze strony 
przedstawicieli regionalnych mediów 
niesie zadawanie tych samych pytań, co 
zwiększa prawdopodobieństwo, że w 
końcu zostanie na nie udzielona niepełna 
bądź nieprawdziwa odpowiedź.

Jak przyznają anonimowo znajomi dzia-
łacze piłkarscy, drżą oni jednak głównie 
nie z powodu zadanych pytań, ale tych, 
które nigdy nie zostały zadane. Obawy 
są uzasadnione, ponieważ niezadane py-
tanie może zostać w końcu zadane i to w 
momencie, gdy dany działacz będzie nie-

OsuchowiskoRe: Kontra_
przygotowany do udzielenia odpowiedzi. 
W ten sposób bardzo łatwo zaskoczyć i 
ośmieszyć klubowego włodarza, który 
nieustannie działa pod presją, że jak grom 
z jasnego nieba spadnie na niego pytanie 
wykraczające poza zakres jego wiadomo-
ści. Zamiast więc działać na rzecz repre-
zentowanego klubu, musi stale poszerzać 
wiedzę o tym, co się w nim dzieje, co do 
zajęć szczególnie przyjemnych nie należy.

Winnych tych nacisków Radosław Osuch 
upatruje w dziennikarskiej młodzieży od-
delegowanej do klubu w niecnych celach 
takich jak szperanie. W związku z tym, że 
jest to głównie grupa złożona z przypadko-
wych osób, szpera nie tam, gdzie powinna 
i uzyskuje również informacje, których 
pozyskać nie powinna. Uzyskane w ten 
sposób wiadomości są zazwyczaj niepełne 
i niepełnowartościowe, co powoduje, że 
uściślenia szuka u Bogu ducha winnych 
działaczy. I to szczególnie, gdy są oni już 
po godzinach pracy i ich wiedza nie musi 
być odpowiednio skalibrowana.

Wszystkie obawy związane ze współ-
pracą z dziennikarzami, w szczególności 
te wyrażone przez właściciela Zawiszy, 
wydają się być uzasadnione, gdyż – jak 
wynika z badań Millward Brown SMG/
KRC z ubiegłego roku – zawód dziennika-
rza nadal cieszy się w kraju dużym zaufa-
niem (74 procent wskazań respondentów), 
ustępując jedynie naukowcowi, nauczycie-
lowi, lekarzowi i prawnikowi. Może się 
okazać, że informacje – w ostateczności 
także te niepełne – przedostające się do 
mediów uzyskają społeczną legitymację 
ze względu na poważanie, jakim cieszą 
się dziennikarze, a odwrócenie tego trendu 
będzie de facto niemożliwe.

Eryk Dominiczak

Tylko jeden sezon trwał rozbrat 
toruńskiego Marwitu z ekstraklasą 
futsalu. Zespół wygrał rywalizację na 
jej zapleczu i powrócił do elity. Jak za-
pewniają klubowi działacze, z chęcią 
wyeliminowania błędów z przeszłości 
i medalowymi aspiracjami. 

Dowodem na to mają być przede 
wszystkim ruchy kadrowe, których 
włodarze Marwitu dokonali w lipcu. 
Dwuletnie kontrakty podpisali bowiem: 
Michał Maciąg, Daniel Krawczyk, Igor 
Sobalczyk i bramkarz Dariusz Słowiński. 
Pierwszy z nich w poprzednich rozgryw-
kach reprezentował barwy Gatty Zduńska 
Wola, pozostali – wycofanej z ekstraklasy 
Boruty Zgierz. – Dwa lata temu podoła-
liśmy organizacyjnie, ale nie sportowo. 
Teraz na tym drugim polu ma być inaczej 
– mówił na konferencji prasowej wicepre-
zes klubu Marek Wiśniewski.

Zarówno Wiśniewski, jak i Jacek Du-
dek (również wiceprezes klubu; znalazł 
się w Radzie Nadzorczej spółki Futsal 
Ekstraklasa) podkreślają, że celem 
drużyny na nowy sezon jest miejsce 
na podium. Szanse na osiągnięcie tego 
rezultatu wydają się duże, bowiem 
nowe twarze toruńskiej ekipy nie tylko 
wzmocnią jej siłę ognia, ale także rozsze-
rzą wachlarz możliwości trenera Roma-
na Smirnova, który na tym stanowisku 
zastąpił Olega Zozulę. Daniel Krawczyk 
to król strzelców ekstraklasy minionego 
sezonu, Sobalczyk i Maciąg to również 
gracze z doświadczeniem wyniesionym 
z najwyższej ligi. Słowiński ma rywa-
lizować o miejsce między słupkami z 
Jurijem Wasylczenko.

W momencie oddawania do druku 
sierpniowego PIŁKARZA, ważne 
kontrakty z zespołem mieli także jego 
wcześniejsi reprezentanci. Poza wspo-
mnianym Wasylczenko, są to: Myko-
ła Morozow, Denis Diemiszew oraz 
dwójka Polaków: Adrian Citko i Patryk 
Szczepaniak. – Pozostali muszą przeko-
nać do siebie trenera Smirnova – przypo-
mina Marek Wiśniewski. Wiadomo, że z 
zespołem pożegnał się Tomasz Urbański, 
który w pierwszej lidze pełnił funkcję 
kapitana. – Zadecydował nadmiar obo-
wiązków służbowych Tomka – wyjaśnia 
opiekun Marwitu.

Po blisko dwutygodniowych przygo-
towaniach, pod koniec lipca, torunianie 
rozegrali pierwszy sparing, pokonując 
8:1 Red Dragons Pniewy (po dwa 

trafienia zanotowali: Sobalczyk i 
Morozov, a pozostałe dołożyli: Citko, 
Szczepaniak, Diemiszew oraz Sylwe-
ster Kieper). Roman Smirnov tonował 
nastroje, podkreślając, że rywal nie 
zawiesił wysoko poprzeczki. – Mimo 
to, jestem zadowolony z postawy moich 
podopiecznych – zastrzegał w rozmowie 
z „Nowościami”.

Na szlifowanie formy drużyna ma 
jeszcze półtora miesiąca, bowiem roz-
grywki ekstraklasy rozpoczną się w po-
łowie września. Marwit na inaugurację 
podejmie tyski GKS. Nad czym najinten-
sywniej muszą do tego czasu pracować 
gracze z Torunia? – Zdecydowanie nad 
taktyką – nie ukrywa Roman Smirnov.

Poza spotkaniem z Red Dragons, Mar-
wit rozegra w ciągu najbliższych tygodni 
ponad dziesięć meczów towarzyskich. 
Po zamknięciu numeru zakończył się 
pierwszy z pojedynków z mistrzem 
Ukrainy – Uraganem Iwano-Frankowsk, 
który rozegrano w ramach zgrupowania 
w Bielsku-Białej.

Plan sparingów Marwitu: Uragan 
Iwano-Frankowsk (Ukraina, 4 i 8 
sierpnia), Beskidy Futsal Cup (11-14 
sierpnia), KS Gniezno (20 sierpnia), 
Red Devils Chojnice (21 sierpnia), trój-
mecz – Red Devils Chojnice i Pogoń 
04 Szczecin (27 lub 28 sierpnia), KS 
Gniezno (3 września), Pogoń 04 Szcze-
cin (4 września), Gatta Zduńska Wola 
(10 września).

(red)

FUTSAL

Z apetytami 
na podium
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Dane kontaktowe 

do Kujawsko-Pomorskiego 

Związku Piłki Nożnej 

oraz 

podokręgów.

KUJAWSKO-POMORSKI 
ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

ul. Gdańska 163, 85-674 Bydgoszcz
tel. (52) 341-13-33; fax (52) 341-72-08
strona internetowa: www.kpzpn.pl
e-mail: kujawpomorski@zpn.pl

PODOKRĘG TORUŃ
ul. Słowackiego 118a, 87-100 Toruń
tel. (56) 622-47-82; fax (56) 622-70-33
e-mail: kpzpntorun@wp.pl

PODOKRĘG WŁOCŁAWEK
ul. Wronia 23/25, 87-800 Włocławek
tel. (54) 232-79-12
e-mail: 
biuro@kpzpnwloclawek.internetdsl.pl
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Dzięki długotrwałej selekcji spo-
śród piłkarzy, nie mających za sobą 
występów w II lidze lub wyższej, miał 
powstać trzon zespołu gotowego sta-
wić czoła kolegom po fachu z innych 
województw. Trzy konsultacje, kilka 
obejrzanych spotkań i dziesiątki, a może 
i setki wykonanych przez trenerów tele-
fonów – to pokrótce bilans poszukiwań 
optymalnego składu na turniej UEFA 
Regions’ Cup 2011, organizowanego z 
myślą o piłkarzach grających w niższych 
ligach. – Chcieliśmy wybrać najlepszych. 
Poprosiłem trenerów III ligi i czołowych 
klubów IV ligi o wytypowanie wyróżnia-
jących się piłkarzy, spełniających kryte-
ria turnieju – tłumaczy PIŁKARZOWI 
Gruszka.

Wsparcie rutyniarzy

A zbudować solidny zespół wcale 
nie było łatwo. Okres turniejowych 
gier to czas wypoczynku po ligowym 
sezonie, więc będąc wypompowanym 
po meczach o punkty, ciężko wznieść 
się na wyżyny umiejętności. Więk-

szość piłkarzy podjęła jednak ręka-
wicę. Wśród nich m.in. doświadczeni 
obrońcy Rafał Lewandowski (Legia 
Chełmża) czy Leszek Arent (Pogoń 
Mogilno), którzy we dwójkę mieli 
wesprzeć utalentowaną młodzież z 
naszego województwa.

– Naszym zamiarem było wziąć do-
świadczonego bramkarza, stopera i 
środkowego pomocnika. Udało się 
sprowadzić tylko dwóch ostatnich, z tym 
że wspomniany Lewandowski w turnieju 
finałowym grał już w obronie – dodaje 
Gruszka.

Eliminacje niczym spacerek

Rzetelny przegląd kadr regionalnych 
drużyn i zaopiniowanie niektórych 
zawodników przez klubowych szkole-
niowców zaowocowały już na począt-
ku pucharowych gier. Reprezentacja 
KPZPN, dowodzona przez trenerów 
Piotra Gruszkę (Zawisza Bydgoszcz) 
i Włodzimierza Koreckiego (obecnie 
Grom Osie, na turnieju zastąpił Arka-
diusza Glazę), nie pozostawiła najmniej-

szych złudzeń, komu należy się awans 
do finałowej rozgrywki.

W inauguracyjnym pojedynku odpra-
wiła ona z kwitkiem gospodarzy, kadrę 
województwa zachodniopomorskiego 
2:0. Bramki dla zwycięzców strzelili 
Jordan Bednarek (Chemik/ProNatura) 
i Dawid Janicki (Szubinianka). Zwłasz-
cza gol tego drugiego może cieszyć. 
Przykład Janickiego jest najlepszym 
dowodem na to, że nawet z „okręgów-
ki” można wybić się do wojewódzkiej 
reprezentacji.

Poszli za ciosem w drugim meczu. 
Dzięki bramkom zawiszan, Adama Szala 
i Michała Żurowskiego (obecnie Wda 
Świecie), podopieczni Gruszki i Korec-
kiego pokonali 2:1 Wielkopolski ZPN. 
Ostatnie spotkanie nie decydowało o 
losie naszych piłkarze. Bramkowy remis, 
dzięki trafieniu Dawida Retlewskiego, 
pozwolił zakończyć turniej eliminacyjny 
z dorobkiem siedmiu „oczek”. – Wcale 
nie było łatwo. Zwłaszcza w meczu z 
WZPN, gdzie trzeba było gonić wynik. 
Dopiero w 90 minucie strzeliliśmy zwy-
cięskiego gola – wyjaśnia szkoleniowiec 
naszej kadry.

Panowie, ruszajcie 
na podbój Europy!

Gra amatorów z naszego regionu wcale nie musi być amatorszczyzną. W przypadku 
reprezentacji KPZPN na pewno nią nie była. Wybrańcy trenerów z Piotrem Gruszką na 
czele, dzięki zwycięstwu w krajowych eliminacjach ósmego UEFA Regions’ Cup 2011, 

zagrają w przyszłym roku w europejskiej edycji turnieju.

Szczęśliwa nerwówka

Prawdziwa bitwa miała dopiero się 
zacząć. W łódzkim finale, rozgrywanym 
na obiektach tamtejszego Widzewa i 
SMS-u, reprezentacja KPZPN jechała z 
nadziejami na zwycięstwo. Trudno się 
dziwić, skoro w eliminacjach niektórzy 
skazywali ją na pożarcie, a udało się 
wywalczyć przepustkę do czwórki naj-
lepszych drużyn. Nawet zmiana trenera 
(Andrzej Magowski zastąpił Gruszkę, 
który dołączył do zespołu dopiero na 
ostatni mecz) nie miała wpłynąć na 
wyniki.

KPZPN rozpoczął z wysokiego „c”. 
Dwa przekonywujące zwycięstwa w roz-
miarach 5:1 nad Mazowieckiem i Świę-
tokrzyskiem dodały skrzydeł naszym 
piłkarzom. W ostatnim spotkaniu z Opol-
skim ZPN, dzięki lepszemu bilansowi 
bramek nad ostatnim przeciwnikiem, 
wystarczył remis. I udało się – bramka 
Karola Lewandowskiego pozwoliła na 
podział punktów z rywalami. – Przez 
większą część meczu mieliśmy przewagę 
nad Opolem. Niepotrzebnie w końcówce 
zrobiliśmy sobie nerwówkę. Na szczę-
ście, wszystko skończyło się po naszej 
myśli – raduje się Gruszka.

Kadra 
powinna być bez zmian

Sukces w ogólnopolskiej edycji UEFA 
Regions’ Cup umożliwia reprezentacji 
KPZPN udział w europejskiej części tur-
nieju w przyszłym roku. Wobec niewielu 
triumfów naszego związku w ostatnich 
latach, awans kadry prowadzonej przez 
trenera Gruszkę na czele można uznać 
za powód do dumy.

Pytanie tylko, czy uda się wykorzystać 
ten sukces. Trener Gruszka przekonuje 
PIŁKARZA, że jak najbardziej tak. – 
Przecież kilku chłopaków pokazało się z 
niezłej strony i już podpisali zawodowe 
kontrakty. Może w przyszłości uczynią 
podobnie następni – wyjaśnia. Zarówno 
eliminacje w Wałczu, jak i finał w Łodzi 
wykreowały kilku zawodników. Najlep-
szym piłkarzem barażu wybrano Jacka 
Wojciechowskiego (Pogoń Mogilno), a 
najlepszym bramkarzem turnieju uznano 
Mateusza Wiśniewskiego (Start Warlu-
bie). Ponadto z niezłej strony pokazali 
się strzelcy bramek m.in. wspomniani 
Janicki, Żurowski czy Lewandowscy. 
Czy kadra przybierze podobny kształt 
podczas przyszłorocznego turnieju? 
– Będziemy chcieli, żeby tak było. We-
dług naszej interpretacji przepisów, 
zawodnicy muszą spełniać warunki na 
dzień rozpoczęcia krajowych eliminacji. 
Muszą więc być między 18 a 23 rokiem 
życia, nie mieć podpisanego zawodowe-

Napastnik beniaminka IV ligi Szubinianki Szubin - Dawid Janicki przyczynił się do wy-
granej reprezentacji KPZPN w krajowych eliminacjach UEFA Region’s Cup 2011.

go kontraktu i nie mieć za sobą występów 
przynajmniej w II lidze – kończy Piotr 
Gruszka.

Na razie nie wiadomo, jak będzie wy-
glądała droga reprezentacji K-PZPN w 
międzynarodowym towarzystwie UEFA 
Regions’ Cup. Prawdopodobnie Europa 
zostanie podzielona na strefy, z których 
zwycięzcy zostaną zakwalifikowani do 
wielkiego finału rozgrywek.

ZWYCIĘSKA DADRA KPZPN-
-U NA UEFA REGIONS’ CUP 2011:  
Bramkarze:, Mateusz Wiśniewski (Start 
Warlubie), Mateusz Skibiński (Unia/
Roszak Solec Kujawski); obrońcy: 
Robert Frasz (Unia/Roszak), Adrian 
Grudziński (Włocłavia), Piotr Żurek 
(Wda Świecie), Rafał Lewandowski 

(Legia Chełmża), Bartłomiej Feter 
(Lech Rypin, obecnie Wisła II Płock), 
Dawid Paczkowski (Chemik ProNatura 
Bydgoszcz, obecnie Wda); pomocnicy: 
Przemysław Goc (Lech, obecnie Wło-
cłavia), Daniel Grzywaczewski (Wda), 
Jordan Bednarek (Chemik ProNatura, 
obecnie Unia/Roszak), Adam Szal (Za-
wisza II Bydgoszcz), Michał Żurowski 
(Wda, obecnie Lech), Mateusz Fredyk 
(Wda, obecnie Lech), Łukasz Wenerski 
(Wda); napastnicy: Karol Lewandowski 
(Unia/Roszak, obecnie Elana), Dawid 
Retlewski (Chemik ProNatura), Jacek 
Wojciechowski (Pogoń, obecnie Lech), 
Dawid Janicki (Szubinianka).

ARTUR KLUSKIEWICZ

Wieści z KPZPN-u
Polski Związek Piłki Nożnej podjął decyzję, że w 

sezonie 2011/2012 w rozgrywkach trzeciej ligi na boisku 
będzie musiało przebywać dwóch, a nie, jak do tej pory, 
trzech młodzieżowców. III-ligowcy byli jedynymi klu-
bami, którzy musieli do gry wystawiać więcej niż dwóch 
zawodników do 21 lat. W nachodzących rozgrywkach 
status młodzieżowca będą posiadali gracze urodzeni w 
1991 roku i młodsi.

*   *   *   *   *
KPZPN za pośrednictwem swojej strony internetowej 

zaapelował do klubów, aby dołożyły wszelkich starań w 
zapewnianiu bezpieczeństwa na swoich stadionach. „Mamy 
nadzieję, że mecze piłkarskie rozgrywane na obiektach wo-
jewództwa kujawsko-pomorskiego będą pozbawione aktów 
wzajemnych animozji pomiędzy klubami, rozgrywane będą 
w kulturalnej atmosferze przy pozbawionym wulgaryzmów 
i chamstwa dopingu kibiców zespołów biorących udział w 
zawodach” – głosi komunikat związku.
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„Gazeta Pomorska” donosi, że Urząd 
Miejski w Strzelnie postanowił nie wal-
czyć dalej o odzyskanie 1000 złotych od 
Janusza Ch., wielokrotnego rekordzisty 
Guinessa, żonglera, a w przeszłości 
również piłkarza. Pan Janusz miał wy-
stąpić podczas Dni Strzelna, próbować 
ustanowić kolejny rekord, co wycenił 
na 2000 złotych. Połowę wziął w formie 
zaliczki, po czym nie dał sobie jednak 
założyć chomąta na głowę i na imprezie 
się nie pojawił. Próby egzekucji komor-
niczej nie przyniosły skutku. Niedawno 
okazało się, że Janusz Ch. przebywa w 
więzieniu, gdzie odbywa 8-miesięczny 
wyrok za jazdę samochodem w stanie 
nietrzeźwym. Po wyjściu planuje bić 
kolejne rekordy i pokazać się między 
innymi w Warszawie podczas Euro 2012. 
Na trzeźwo.

* * * * *

Beniaminek piłkarskiej ekstraklasy 
– Podbeskidzie Bielsko-Biała – zyskał 
nowego sponsora. Jest nim czechowicka 
fabryka zapałek, która – co skrzętnie od-
notowały media – zajmuje się produkcją 
„różnego rodzaju zapałek”. Niesie to za 
sobą oczywiste wzmocnienie budżetu 
klubu. Pojawia się również nadzieja, że 
zawodnicy dodatkowo będą palili się 
do gry. Z drugiej strony, muszą uważać, 
żeby w tej euforii zbyt często nie zosta-
wać na spalonym.

* * * * *

Sponsora, i to ty-
tularnego, oficjalnie 
dorobiła się w lipcu 
rodzima ekstraklasa. 
Na sponsorowanie 
najwyższej klasy roz-
grywkowej zdecydo-
wała się firma T-Mo-
bile, która na polskim 
rynku zastąpiła Erę. Z 
medialnych doniesień 

wynika, że z tytułu dwuletniej umowy na 
konto spółki Ekstraklasa SA (zarządza 
rozgrywkami) wpłynie 20 milionów 
złotych na sezon. Część pieniędzy może 
zostać przekazanych dopiero w przy-
padku sukcesów (zdaniem złośliwych, 
niemożliwych) polskich klubów w eu-
ropejskich pucharach.

* * * * *

Nieco mniej, bo pół miliona złotych, 
trafi na konto Oresta Lenczyka, aktu-
alnego szkoleniowca wrocławskiego 
Śląska. To kara, jaką będzie musiał 
zapłacić były klub niespełna 69-letniego 
trenera – GKS Bełchatów. Spór o wcze-
śniejsze rozwiązanie kontraktu, trwający 
trzy lata, rozstrzygnął Polski Związek 
Piłki Nożnej. Bełchatowscy działacze 

PLEBISCYT / KONKURSPRZEGLĄD POLA

ze zrozumieniem przyjęli tę decyzję. 
„Zdawaliśmy sobie sprawę, że będzie-
my musieli zapłacić panu Lenczykowi. 
Sprawa na szczęście jest już zamknięta. 
Kwota, którą powinniśmy przelać na 
konto naszego byłego szkoleniowca, 
wypłacona zostanie w trzech terminach. 
Myślę, że do końca roku nie będziemy 
mieli już wobec niego długu” – powie-
dział przewodniczący rady nadzorczej 
GKS-u Włodzimierz Sarnecki.

* * * * *

Z kolei nieco więcej, choć dokładnie 
nie wiadomo ile, ma trafić w najbliż-
szych latach na konto wspomnianego 
już Śląska. Zygmunt Solorz-Żak, który 
od dwóch lat jest właścicielem klubu ze 
stolicy Dolnego Śląska, planuje zasilić 
jego budżet pieniędzmi ze sprzedaży 
galerii handlowej powstającej w pobliżu 
nowego stadionu budowanego na Euro 
2012. Jak donosi „Gazeta Wyborcza”, 
za kilka lat Śląsk ma systematycznie 
występować w Lidze Mistrzów, a pla-
nem minimum są sukcesy na poziomie 
Ligi Europejskiej. Plany czy marzenia? 
Oby te ostatnie nie były marzeniami 
ściętej głowy.

* * * * *

Na liście zawodników powołanych na 
sierpniowy mecz towarzyski z Gruzją 
(która, jak donosi tygodnik „Polityka”, 
chce być nazywana na arenie między-
narodowej Georgią) nie ma żadnego 
zawodnika Śląska, ale jest jedna nie-
spodzianka. Nazywa się Eugen Polanski 
i jest zawodnikiem MSV Mainz, piątej 
drużyny minionego sezonu w Bunde-
slidze. Przeciwnicy tego powołania 
Franciszka Smudy udowadniają, że de-
fensywny pomocnik całkiem niedawno 
zapałał miłością do biało-czerwonych 
barw, a zauroczył go głównie fakt, że... 
nie ma szans na występy w kadrze Nie-
miec. Sam zawodnik przyjmuje bardziej 
eufemistyczną wersję, twierdząc, że do 
decyzji o grze w reprezentacji Polski 
musiał dojrzeć. Z kolei Zbigniew Bo-
niek chciałby powołać, mimo że nie 
może, pomocnika Wisły Kraków Maora 
Meliksona. Liczne peany pod adresem 
izraelskiego gracza nie robią na Smudzie 
wrażenia. „Temat uważam za zamknięty. 
Nie ma go. Finito!” – zapewnia „Franz”. 
Nam się wydaje, że do finiszu cyrku 
z naturalizowaniem kolejnych graczy 
jeszcze daleka droga.

* * * * *

Przetasowania, rotacje, powołania i se-
lekcje przed Euro 2012 w pełni. Również 
na pozycji bramkarza. Na mecz z Gruzją 
Smuda-selekcjoner powołał Wojciecha 
Szczęsnego i Grzegorza Sandomier-

skiego. Nadal istnieje jednak szansa, że 
bramkarza na przyszłoroczne mistrzo-
stwa Europy wybierze nam... Arsene 
Wenger, menedżer Arsenalu Londyn. 
Francuski szkoleniowiec, jak donosi 
Wirtualna Polska, ma bowiem komfort 
wyboru pierwszego bramkarza dla swo-
jej drużyny spośród dwóch Polaków. 
Czy postawi na młodego Szczęsnego czy 
bardziej doświadczonego, ale wracające-
go po kontuzji Łukasza Fabiańskiego? 
„Jak na bramkarza, który miał tak długą 
przerwę, Łukasz jest w dobrej formie, 
wywiera na mnie presję” – podkreśla 
Szczęsny junior. Zaraz dodaje jednak, 
że presja mu wyjątkowo służy.

* * * * *

Fascynującą historię brazylijskiego 
niby-napastnika Carlosa Henrique Ra-
poso „Kaisera” (podobno ze względu 
na podobieństwo stylu gry do Franza 
Beckenbauera; dla niezorientowanych 
podajemy, że prawdziwy „Cesarz” 
był obrońcą) wyciągnął na światło 
dzienne portal Zczuba.pl. Przez ponad 
dwie dekady kariery pochodzący z Rio 
de Janeiro Raposo rozegrał najpraw-
dopodobniej zaledwie kilkadziesiąt 
spotkań, głównie towarzyskich. Nie 
przeszkodziło mu to jednak w grze dla 
największych w brazylijskim futbolu – 
Botafogo, Vasco da Gama, Flamengo, 
Fluminense czy Palmeiras, ale również 
dla francuskiego Ajaccio, w którym w 
wieku 39 lat zakończył... nie wiadomo 
w sumie co. W unikaniu gry i pokazy-
wania swoich nieprzystających do po-
ziomu zespołów umiejętności pomagały 
mu znajomości ze znanymi graczami, 
naturalny dar przekonywania, spryt, a 
także plastikowy, zabawkowy telefon 
komórkowy.

* * * * *

Podczas zakończonych w połowie 
lipca mistrzostw świata w piłce nożnej 
kobiet po tytuł najlepszej drużyny globu 
sięgnęły Japonki, pokonując w finale 
reprezentantki Stanów Zjednoczonych 
(brąz przypadł Szwedkom). Zamiast o 
niedocenianym przez wielu poziomie 
kobiecego futbolu, dyskutowano – głów-
nie za sprawą kadry Nigerii – na temat 
lesbijek w piłkarskim środowisku. Jak 
informuje portal Onet.pl, selekcjonerka 
kadry Eucharia Uche ogłosiła jeszcze 
przed turniejem, że nie powołała na MŚ 
zawodniczek ze skłonnościami homo-
seksualnymi. Rozpętała się burza, która 
zdaniem niektórych może przynieść 
oczyszczenie klimatu i spowodować, 
że przełamane zostanie ogólnoświatowe 
tabu. „Niech piłka zmienia ten świat!” 
– apelowała jedna z zawodniczek. Za-
cząć należy od diagnozy, jaki ten świat 
aktualnie jest.

PIŁKARZ: Benjamin Imeh, Cezary Stefańczyk, Tomasz Warczachow-
ski, Rafał Piętka (Zawisza Bydgoszcz), Mariusz Kryszak, Tomasz Rogóż, 
Piotr Ruszkul, Przemysław Sulej (Olimpia Grudziądz), Adam Młodzie-
niak, Mariusz Sobolewski, Marcin Wróbel (Elana Toruń), Billy Abbott, 
Krzysztof Kretkowski (Cuiavia Inowrocław), Michał Szeremet, Jakub 
Witucki (Chemik Bydgoszcz), Arkadiusz Woźniak, Leszek Szczygielski 
(Wda Świecie), Tomasz Nowacki, Michał Chmielecki, Adam Wiśniewski 
(Unia Janikowo), Jakub Kujawka (Victoria Koronowo), Dariusz Słupski 
(Notecianka Pakość), Paweł Piceluk, Piotr Buchalski (Lech Rypin), Ja-
rosław Maćkiewicz (Flisak Złotoria), Robert Hanczewski (Zjednoczeni 
Szarlej), Dawid Janicki, Marcin Wiśniewski (Szubinianka), Krystian 
Piechocki (Unia Gniewkowo)

TALENT (1992 i młodsi): Patryk Tabaczyński (Zawisza Bydgoszcz, 1992), 
Tomasz Adamczyk (Olimpia Grudziądz, 1993), Rafał Więckowski (Elana To-
ruń, 1992), Bartosz Gralewski (Cuiavia Inowrocław, 1992), Mariusz Gabrych 
(Unia Janikowo, 1994), Marcin Dworacki (Unia Janikowo, 1992), Mateusz 
Andrzejewski (Victoria Koronowo, 1993), Jacek Góralski (Victoria Koronowo, 
1992), Przemysław Markiewicz (Włocłavia Włocławek, 1994) 

BRAMKARZ: Andrzej Witan (Zawisza Bydgoszcz), Michał Wróbel (Olim-
pia Grudziądz), Przemysław Kryszak (Elana Toruń), Maciej Kowalski (Cuiavia 
Inowrocław), Dominik Ostrowski (Chemik Bydgoszcz), Robert Tomaszewski 
(Wda Świecie), Marcin Piesik (Unia Janikowo), Marcin Ciesielski (Notecianka 
Pakość), Igor Rumiantsev (Lech Rypin), Iwan Felde (Sparta Brodnica)

TRENER: Adam Topolski(Zawisza Bydgoszcz), Marcin Kaczmarek 
(Olimpia Grudziądz), Dariusz Durda (Elana Toruń), Dariusz Kołacki (Sparta 
Brodnica), Mirosław Milewski (Cuiavia Inowrocław), Marcin Olejniczak 
(Wda Świecie), Tomasz Mazurkiewicz (Unia Janikowo), Zbigniew Stefaniak 
(Victoria Koronowo), Michał Nadolski (Notecianka Pakość), Mariusz Gralak 
(Start Warlubie)

DZIAŁACZ: Bogdan Pultyn (Zawisza Bydgoszcz), Piotr Burlikowski 
(Zawisza Bydgoszcz), Jacek Bojarowski (Olimpia Grudziądz), Artur Żbikow-
ski (Elana Toruń), Sławomir Woźniak (Pogoń Mogilno), Włodzimierz Figas 
(Cuiavia Inowrocław), Ryszard Wolski (Spójnia Białe Błota), Piotr Bakalarski 
(Cuiavia Inowrocław), Krzysztof Kosecki (Wda Świecie), Andrzej Lewandow-
ski (Notecianka Pakość)

SĘDZIOWIE: Adam Lyczmański, Daniel Stefański, Bartosz Frankowski, 
Andrzej Meler, Marcin Liana, Mariusz Korpalski, Sylwester Rasmus

Plebiscyt czas zacząć!
Miesięcznik Regionalny PIŁKARZ w 

marcu przyszłego roku będzie obchodził 
dziesięciolecie pierwszego wydania. 
Zgodnie z naszymi wcześniejszymi 
zapowiedziami, od sierpnia zaprasza-
my do udziału w plebiscycie naszego 
czasopisma, w którym wybierzemy 
najbardziej wyraziste postacie 2011 roku 
w kategoriach: piłkarz, talent (zawodnik 
do 19 lat), bramkarz, trener, działacz 
oraz sędzia.

Długo zastanawialiśmy się, w jakiej 

formie będzie wznowiony plebiscyt. 
Ostatecznie postanowiliśmy, że przed-
stawimy wam kandydatów, którzy wy-
różniali się - naszym zdaniem w rundzie 
wiosennej ubiegłego sezonu.

Przede wszystkim, czekamy jednak 
na Wasze głosy i kandydatury, które 
można oddawać i zgłaszać w dowolnym 
momencie aż do 31 grudnia 2011 roku, 
kiedy to oficjalnie zakończyły zbieranie 
głosów. O sposobie podania wyników 
poinformujemy w późniejszym terminie.

Na zgłoszenia czekamy pod adresem 
e-mail konkurs@pilkarz.com.pl (w ty-
tule prosimy podać hasło PLEBISCYT, 
a w treści podać swoje kandydatury w 
poszczególnych kategoriach; prosimy 
także podać imię i nazwisko, dane ad-
resowe i numer telefonu). 

Zapraszam serdecznie do wzięcia 
udziału w Plebiscycie PIŁKARZA,

Eryk Woźniak

Nowy piłkarski sezon zbiegł się w cza-
sie z pierwszym konkursem na łamach 
nowej odsłony PIŁKARZA. W tym 
miesiącu do wygrania jest pięć koszu-
lek polo z logo naszego czasopisma. W 
losowaniu nagród wezmą udział osoby, 
które do 26 sierpnia na adres konkurs@
pilkarz.com.pl (w tytule KONKURS - 
SIERPIEŃ) wyślą maila z prawidłowy-
mi odpowiedziami na poniższe pytania, 
a także swoimi danymi wraz z numerem 
telefonu.

1. Kto w czerwcu odszedł z Zawiszy 
do ŁKS Łódź?

2. Kto jest obecnym trenerem Lecha 
Rypin?

3. Który inowrocławski klub piłkarski 
jest najstarszy?

UWAGA! Biorąc udział w konkursie 
zgadzasz się na publikację Twojego 
imienia oraz nazwiska.

Konkurs 
Piłkarza

WSTĘPNA LISTA KANDYDATÓW 
W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH

(przynależność klubowa z minionego sezonu)
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Zachęcamy również Czytelników do prenu-
merowania naszego czasopisma. Pod adresem 
mailowym prenumerata@pilkarz.com.pl cze-
kamy na sygnały od Was na zapotrzebowanie na 

comiesięczną dostawę naszego magazynu. Szczegóły 
znajdziecie w module poświęconym cennikowi prenu-
meraty oraz na naszej stronie internetowej.

UWAGA! Sposób dostawy miesięcznika do klienta bę-
dzie przedmiotem indywidualnych negocjacji.

Od 1 sierpnia uruchomiliśmy 
plebiscyt miesięcznika PIŁKARZ 
na najpopularniejszego zawodnika, 
talent (do lat 19), bramkarza, trene-

ra, działacza oraz sędziego w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim. Ze względu 
na zmianę charakteru plebiscytu (wybie-
ramy najbardziej wyraziste postacie roku 
2011, a nie sezonu 2011/2012), przygoto-
waliśmy listę kandydatur, która może jed-
nak ulec zmianie. Szczegóły znajdują się 
na stronie 37.

Zachęcamy wszystkich Czytelników do aktywnego 
uczestnictwa w życiu kujawsko-pomorskiego futbolu. 
Chcesz skonfrontować swoje poglądy z redakcyjnymi, 
masz ciekawe przemyślenia i spostrzeżenia? Czekamy na 

e-maile od Was pod adresem redakcja@pilkarz.com.pl.
Zachęcamy również do zgłaszania nam spraw związanych z re-

gionalną piłką nożną. Jeżeli chcesz, żeby Twój klub lub zespół zna-
lazł się na łamach Miesięcznika Regionalnego PIŁKARZ, również 
prosimy kontakt mailowy.

Miesięcznik Regionalny PIŁKARZ jest do-
stępny na najpopularniejszym portalu społecz-
nościowym – Facebook. Znajdź nas na www.
facebook.com/MiesiecznikPilkarz i dołącz do 
grona fanów naszego czasopisma! 

Znajdziesz tam także najświeższe informacje 
dotyczące naszego wydawnictwa – informacje o nowych 
punktach sprzedaży, fotoreportaże, zapowiedzi artykułów 
oraz komunikaty organizacyjne.

Na naszej stronie internetowej – 
www.pilkarz.com.pl – znajduje się 
lista punktów, w których można na-
być PIŁKARZA. Wykaz zmienia się 
w bardzo szybkim tempie, dlatego też 
nie będziemy prezentowali go w pa-
pierowym wydaniu czasopisma. Jeżeli 

prowadzisz sklep, kiosk lub inny podmiot i chciałbyś 
pomóc w dystrybucji jedynego w regionie miesięcznika 
o futbolu, napisz do nas.

„W lipcowym numerze miesięcznika błędnie po-
daliśmy, że Grzegorz Wódkiewicz uratował zespół 
Gryfa Słupsk przed spadkiem z IV ligi. W rzeczy-
wistości klub z województwa pomorskiego unik-
nął relegacji z III ligi.”

Redakcja
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