
STRONY 3-4

DOLNOŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 
PRZEKAZAŁ PÓŁ MILIONA ZŁOTYCH DLA AMATORSKICH KLUBÓW

STRONY 2-3
STRONA 9

STRONY 5-7
Obszerny wywiad 
z Jackiem Banaszyńskim 
o jego 
przygodzie z piłką

STRONA 10

Jarosław Kuśnierczyk 
o fenomenalnej 
końcówce roku 
Świtu Wrocław

Dyrektor Podokręgu
Legnica gościem 
programu 
"Niski Pressing"

Bielawianka Bielawa z jasnym celem na przyszłość. 
W klubie chcąpostawić na szkolenie. 
Zbigniew Soczewski opowiada o planach nanajbliższe lata.



2 WYWIAD

SOCZEWSKI: MIARĄ SUKCESU KLUBU MUSI BYĆ ILOŚĆ 
WYCHOWANKÓW W EKSTRAKLASIE A NIE MIEJSCE W TABELI
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wać z naszą młodzieżą 
metodycznie i systema-
tycznie, gdyż zawsze 
znajdziemy u siebie talen-
ty, których rozkwit umie-
jętności nastąpi w później-
szym wieku, którzy czasa
mi do uprawiania piłki 
nożnej trafiają z różnych 
powodów w późniejszym 
okresie i to dla nas jest 
celem pracy w takich klu-
bach. Niestety, wciąż w 
wielu klubach, mówi się o 
wynikach, miejscach w 
tabeli, ale czy taki klub jak 
Bielawianka, może kon-
kurować w jakiejkolwiek 
grupie wiekowej z Zagłę-
biem Lubin?! Nie, tam są 
selekcje najlepszych z 
Dolnego Śląska, a nawet z

my, aby to się stało jak 
najszybciej, byśmy po-
wiedzieli, że obraliśmy 
dobrą drogę i poprzez ko-
rekty, osiągamy sukcesy 
w naszej pracy. To jest 
duże wyzwanie dla nas 
wszystkich i tylko przy 
zaangażowaniu każdej 
osoby, konsekwencji w 
każdym elemencie, osią-
gniemy sukces i nie 
ważne, czy on nastąpi za 
rok, czy za 5 lat.

ADAM MICHALIK GOŚCIEM PROGRAMU „NISKI PRESSING”

W 84. odcinku programu „Niski Pressing” 
gościem Pawła Jantury i Macieja Matwieja
był Dyrektor Podokręgu Legnica – Adam 
Michalik. Rozmowa dotyczyła przede
wszystkim minionej rundy w piłkarskich niż-
szych ligach.
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Optymizmu i wiary w to, że wszystko wróci do normalności,
a także zdrowych, wesołych świąt Bożego Narodzenia 
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, samych 

szczęśliwych dni w nadchodzącym roku oraz szampańskiej 
zabawy sylwestrowej w gronie najbliższych

życzą
PrPrezes Zarządu Andrzej Padewski

wraz z pracownikami
Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej
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KRZYSZTOF KOSTKA ZAPRASZA DO POZNANIA 
HISTORII JACKA BANASZYŃSKIEGO
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 Najpierw wsparcie 
otrzymali trzecio i czwar-
toligowcy, którzy już w 
rundzie jesiennej zostali 
„podratowani” finansowo. 
W grudniu zapadła nato-
miast decyzja, że podobne
wsparcie otrzymają rów-
nież kluby występujące w 
klasie okręgowej, klasie A 
oraz klasie B.
- Rozsądnie zarządzamy 
naszym budżetem, dzięki 
czemu udaje nam się za-
oszczędzić środki finanso-
we. Nie zamierzamy ich 
trzymać dla siebie, bo 
wiemy, że klubom one się
przydadzą zdecydowanie 
bardziej – mówi Andrzej 
Padewski, prezes Dolno-
śląskiego Związku Piłki 
Nożnej.
 

 Na mocy uchwały 
Zarządu DolZPN z dnia 
11.12.2020 roku wszyst-
kie kluby klasy okręgowej 
otrzymają wsparcie finan-
sowe w wysokości 1000 
złotych. Kluby Klasy A 
mogą liczyć na 700, zaś 
Klasy B na 500 złotych. 
Ponadto wsparcie otrzy-
mają również kluby II ligi
futsalu a także IV ligi ko-
biecej. Biorąc pod uwagę 
wcześniejsze dofinanso-
wania zespołów występu-
jących w III i IV lidze, 
kwota wsparcia przekaza-
nego przez Dolnośląski 
Związek Piłki Nożnej wy-
niosła blisko pół miliona 
złotych.
 Gdy PZPN półtora 
roku temu ogłosił, że jedy-

nymi podmiotami organi-
zującymi rozgrywki na 
danym terenie mogą być 
Wojewódzkie Związki 
Piłki Nożnej, podkreśla-
no, że pozwoli wyrównać 
to szansę równomiernego 
rozwoju. Ciężko się z tym 
nie zgodzić, bo najwięk-
sze dochody przynoszą 
zawsze zespoły na szcze-
blu centralnym, które 
obecnie posiadamy w stre-
fie Wrocław oraz Legnica. 
Dzięki scentralizowaniu 
rozgrywek, obdzielić 
można każdego, bo ciężko 
powiedzieć, że działacz 
jednej strefy jest gorszy 
od tego z innej. - Od wielu 
lat budujemy silną piłkę 
nana Dolnym Śląsku. Jeste-
śmy prekursorami wielu 

programów, które potem 
mają swoje odzwiercie-
dlenia w innych woje-
wództwach. Dzieje się 
tak, bo staramy rozwijać 
futbol w sposób komplek-
sowy na całym terenie na-

szego działania – dodaje 
Andrzej Padewski.
 Wspomniane środki 
zostaną zaksięgowane na 
indywidualne konta rozli-
czeniowe klubów.

PONAD PÓŁ MILIONA ZŁOTYCH 
DLA DOLNOŚLĄSKICH KLUBÓW
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młodej generacji niesły-
szących sportowców wy-
chowanych w Polsce Lu-
dowej i przyjął nazwę 
Wrocławski Klub Sporto-
wy Głuchych „ŚWIT” 
Wkrótce po wojnie klub 
został przeniesiony do 
Wrocławia, gdzie w roku 
1952 decyzją ówczesnego 
rządu państwa nasz klub 
został zlikwidowany i 
włączony w skład Polskie-
go Związku Głuchych-in
stytucję zajmującą się 
głównie sprawami socjal-
nymi. Jednak działalność 
sportowa dalej była pro-
wadzona w ramach struk-
tur wspomnianego związ-

KUŚNIERCZYK: WIARA PRZENOSI GÓRY
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MATUSZEK: NAWET PRZEZ CHWILĘ NIE ŻAŁOWA-
ŁEM DECYZJI O WYBORZE MIEDZI
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NOWAK: JESTEŚMY PRZYGOTOWANI NA AWANS
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 Farerski klub tego-
roczną przygodę pucharo-
wą rozpoczął od mocnego 
uderzenia, bowiem nikt 
nie spodziewał, że KÍ 
Klaksvík pokona Slovan 
Bratysława i to aż 3:0! Po
porażce z szwajcarskim 
Young Boys Berno 1:3. KÍ 
Klaksvík musiał walczyć 
o fazę grupową Ligi 
Europy. Z powodu proce-
duralnych w tych meczach 
Jarosiński nie bral udzia-
łu, dopiero po zakończe-
niu wszystkich formalno-
ści, pod koniec września 
mógł być brany pod 
uwagę przy ustalaniu 
składu przez trenera Mik-
kjala Thomassena. Zarów
no w meczu z Dynamem 
Tybilisi (6:1), jak i z FC 
Dundalk (1:3) Łukasz 
mecze oglądał z ławki 
rezerwowych, bowiem 
bronił 4 lata młodszy od 
niego Kristian Joensen, 
powoływanypowoływany już od 8 lat 

kadrowicz, ale wciąż cze-
kający na debiut w repre-
zentacji Wysp Owczych. 
Ligę farerską Betri-Deil-
din KÍ Klaksvík zakoń-
czył na 3.miejscu punkt 
tracąc do drugiego NSÍ 
Runavík i siedem do mi-
strzowskiego HB Tór-
shavn. Jarosiński dopiero 
w połowie września mógł 
zagrać w ekipie z 
Klaksvík. Debiutował na 
ławce w wyjazdowym 
meczu z Skála IF (1:0), 
które pozwoliło jedyny 
raz w sezonie 2020 ubie-
głorocznemu mistrzowi 
zasiąść na fotelu lidera. 
Zanim nastąpił debiut w 
wyjściowej jedenastce 
wałbrzyski goalkeeper 
jeden mecz zaliczył jako 
rezerwowy oraz zagrał 
mecz w drużynie rezerw. 
Gdy wskoczył do bramki 
Łukasz grał już do końca 
rozgrywek - 7 meczów (4 
zwycięstwa - 2 remisy - 1zwycięstwa - 2 remisy - 1

JESIEŃ W WYKONANIU WAŁBRZYSKICH STRANIERI
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 Pod koniec paździer-
nika FC Karpacz został 
wpisany do Ewidencji 
Stowarzyszeń Kultury Fi-
zycznej Nieprowadzących 
Działalności Gospodar-
czej i tym samym oficjal
nie został klubem sporto-
wym. - Cieszę się, że dołą-

cza do nas kolejny klub. 
Szczególnie, że Karpacz 
dysponuje teraz jednym z 
najpiękniejszych obiek-
tów na Dolnym Śląsku. 
Dla naszych klubów z całą 
pewnością będzie to spora 
frajdafrajda grać na takim 
obiekcie – mówi

Kamil Wieliczko, Dyrek-
tor Podokręgu Jelenia 
Góra. 
 W skład zarządu 
nowego klubu wchodzą 
Dawid Pejs (prezes), 
Maciej Janiszewski (wice-
prezes), Przemysław Wo-
licki (skarbnik) oraz Ma-

teusz Czarnecki (sekre-
tarz), który należą się naj-
większe brawa doprowa-
dzenie spraw założyciel-
skich do końca, pomimo 
ogromnych trudności 
związanych z pandemią 
COVID19. Dzięki ich za-
angażowaniu, Karpacz 

będzie mógł szczycić się 
własną drużyną piłkarską.  
 Choć drużyna trenuje 
od dłuższego czasu, w 
ligowych rozgrywkach 
będzie mogła wziąć udział 
dopiero od początku 
sezonusezonu 2021/22. Będzie to 
powrót na ligową mapę 
Dolnego Śląska zespołu z 
Karpacza po 8 latach prze-
rwy. Ostatni raz w sezonie 
2012/13,
gdy w B klasie grała Kar-
patia.

R E K L A M A

PO OŚMIU LATACH LIGOWA PIŁKA 
WRACA DO KARPACZA!
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 Klub poinformował 
w czwartek, że za porozu-
mieniem stron rozwiązał 
umowę z trenerem Marci-
nem Foltynem. Był on 
szkoleniowcem czwartoli-
gowca przez ponad 4 lata.
Pod jego wodzą Sokół 

zajmował kolejno 10., 8., 
5. oraz 2. miejsce w tabeli. 
W sezonie 2018/19 Sokół 
awansował do finału okrę-
gowego Pucharu Polski. 
Wiele wskazuje na to, że 
nie to jedyna zamiana, do 
którejktórej może dojść w prze-

rwie między rundami. - 
Aby rozwiać wątpliwości 
dotyczące Sokoła Wielka 
Lipa rozmawiałem z
przedstawicielamiprzedstawicielami zarzą-
du. Sokół będzie grał w IV 
lidze. Nie wycofuje ze-
społu. Rozpoczyna przy-

gotowania 9 stycznia. W 
nowym roku zaprzestaje  
jakiegokolwiek płacenia 
za grę. Zabezpiecza tylko i 
wyłącznie niezbędny 
sprzęt, przejazdy na 
mecze oraz pomeczowego 
grilla.grilla. Przejście z „zawo-

dowego” klubu na czysto 
amatorski” – mówi
Andrzej Padewski, prezes 
Dolnośląskiego Związku 
Piłki Nożnej.
  Wiele więc może się 
jeszcze zdarzyć. Wkrótce 
poznamy nowego trenera, 
później będzie kształto-
wała się kadra, którą zoba-
czymy na wiosnę na 
czwartoligowych bo
iskach.

R E K L A M A

DUŻE ZMIANY W SOKOLE WIELKA LIPA
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„STEP BY STEP” KORNEL PASZKIEWICZ
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Jesienią rozpoczęto nową 
edycję programu trenin-
gowego pn. „Trening Sę-
dziego”. Dzięki pierwszej 
edycji do pełni sprawności 
wrócił Marek Opaliński - 
nasz pierwszoligowiec a 
Sebastian Tarnowski 
ukończył w bardzo 
dobrym czasie debiutanc-
ki start 1/2 Ironmana pod-
czas wrześniowych zawo-
dów w Gdyni. Od miesią-
ca w drugiej edycji uczest
niczy już kilkudziesięciu 
arbitrów z Naszego regio-

nu. Drzwi do poprawy 
kondycji, szybkości i 
sprawności stoją otworem 
przed wszystkimi sędzia-
mi Kolegium Sędziów 
Dolny Śląsk. Każdy otrzy-
muje indywidualny plan 
treningów przygotowany
przez Marka Dłubała (ob-
serwatora IV ligi a zara-
zem trenera lekkoatlety-
ki). Zgłoszenia prosimy
kierować na adres e-mail: 
treningsedziego@gmail.-
com

 Obecna sytuacja na 
świecie, związana z pan-
demią COVID-19, wymu-
sza na wielu organiza-
cjach konieczność działań 
w zgodzie z zasadami bez-
pieczeństwa. Znakiem
nowych czasów jest to, że 
spora część życia naszej 
organizacji przeniosła się 
do sieci. Szkolenia prze-
prowadzane są tylko 
online a nawet egzaminy 
teoretyczne. Wprowadza-
ne zasady i ograniczenia 
w życiu publicznym nie 
ominęły Kolegium Sę-
dziów DZPN. Tradycyjne 
kursy szkoleniowe na 
szczeblu Dolnego Śląska 
zastąpiły sesje szkolenio
we online.
 W październiku i 
listopadzie br. przeprowa-
dzono szkolenia dla sę-
dziów i obserwatorów III i 
IV ligi ze zmian w Przepi-
sach Gry 2020/2021. W 
rolę prelegentów wcielili 
się: Damian Sylwestrzak i 
przewodniczący KS 
Marian Pyzałka. W Po-
dokręgach ponadto trady-
cyjna forma testu teore-
tycznego została zastąpio-
na obowiązkowym testem
korespondencyjnym, skła-
dającym się z 30 pytań. 
Odpowiedzi wraz z opiso-
wym uzasadnieniem od-
syłane były drogą mailo-
wą. Po przygotowaniu list 
uczestników i określeniu 

terminów, Kolegium Sę-
dziów DZPN generowało 
link zabezpieczony 
hasłem do konferencji w 
aplikacji Microsoft 
Teams. Osobą odpowie-
dzialną za kwestie organi
zacyjne ze strony KS był z 
kolei Mateusz Maj. Pod-
czas konferencji zrealizo-
wano łącznie trzy
tematy szkoleniowe. 
Przede wszystkim omó-
wione zostały najnowsze 
zmiany w Przepisach Gry. 
Ponadto poruszone zosta-

ły takie obszary, jak usta-
wianie i faule taktyczne,
z uwzględnieniem sytu-
acji w polu karnym. 
Wszystko działo się opar-
ciu o materiały dostarczo-
ne przez FIFA i PZPN. 
Szkolenie miało formę 
warsztatów, także każdy
uczestnik miał okazję wy-
powiedzieć się na temat 
klipów wideo. Kolejne 
szkolenia oraz kursy dla 
kandydatów na sędziego 
planowane są w okresie
zimowym sezonu 2020/21

TRENING SĘDZIEGOSĘDZIOWSKIE SZKOLENIA W NOWEJ 
RZECZWISTOŚCI
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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia w imieniu Zarządu 
Dolnośląskiego Kolegium Sędziów życzę Wam dużo miłości, domowego 
ciepła i rodzinnej wigilii. Poświęćcie ten czas swoim najbliższym. 

Wykorzystajcie go na wszystkie rodzinne sprawy, na które nie mieliście 
czasu przez codzienne obowiązki. Przecież nie ma nic ważniejszego na 
świecie, niż rodzina i przyjaciele. Dzielcie się dobrem z innymi. 

PPamiętajcie o potrzebujących. Bądźcie dumni ze wspaniałej profesji, 
którą wykonujecie. Spełniajcie swoje kolejne marzenia w nowym miejmy 
nadzieje już normalnym 2021 roku. A całej piłkarskiej rodzinie Dolnego 
Śląska życzę zdrowia oraz powrotu na stadiony wczesną wiosną Nowego 

Roku!

Przewodniczący KS Dolny Śląsk
Marian Pyzałka

ŚWIĄTECZNA ANKIETA SĘDZIOWSKA


