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Piłka nożna 
Klasa „A” 

Spadek pierwszej drużyny  
do klasy „A” po trzech latach 
gry w „okręgówce”, miał 
zapewne istotny wpływ na 
dokonane zmiany we wła-
dzach LKS „Burza-Dombud” 
Chwalibożyce

Na walnym zgromadzeniu 
członków klubu, 22 lipca, bez 
sprzeciwu przyjęto dymisję 
dotychczasowego zarządu, 
który pod wodzą prezesa 
Krzysztofa Bartyzela kierował 
chwalibożyckim stowarzysze-
niem sportowym od wiosny 
2004, czyli ponad 12 lat. Na-
stępnie dokonano wyboru no-
wych władz. Prezesem został 
dotychczasowy kapitan druży-
ny seniorów i najbardziej do-
świadczony zawodnik - Piotr 
Słonina. Funkcję wicepre-
zesa powierzono Maciejowi 
Krzyżewiczowi, a skarbnika - 
Krzysztofowi Czarneckiemu. 
W składzie zarządu pozostał 
jako członek dotychczasowy 
wiceprezes - Szczepan Cin-
kowski. Natomiast nie zmienił 
się kierownik klubu, którym 
jest nadal Jacek Kobylowski. 
Powołano również Piotra 
Kwiatkowskiego na kierow-
nika drużyny seniorów (takiej 
funkcji dotąd nie było w LKS 
„Burza-Dombud”). 

Były prezes i przedsta-
wiciel sponsora tytularnego 
chwalibożyckiego klubu - 
oławskiej firmy deweloper-
skiej „Dombud” - Krzysztof 
Bartyzel, podając do dymisji 
dotychczasowy zarząd, mówił 

na walnym zebraniu, że „w 
LKS jest potrzebna i przyda 
się dobra zmiana”. Jednocze-
śnie obiecał, że nie zostawi 
klubu i nowych władz „na 
pastwę losu” - nadal będzie 
wspomagał chwalibożyckich 
piłkarzy finansowo, a no-
wemu zarządowi pomoże 
w kwestiach organizacyjnych, 
zwłaszcza w pierwszym okre-
sie funkcjonowania. Właśnie 
były prezes namówił Szcze-
pana Cinkowskiego do dal-

szej pracy w zarządzie, choć 
już na mniej eksponowanej 
funkcji, a sam zadeklarował 
aktywną działalność w Ko-
misji Rewizyjnej, której teraz 
przewodniczy. 

Nowy zarząd klubu już 
na swoim pierwszym posie-
dzeniu podjął ważną decyzję 
- przyjął rezygnację z dal-
szej pracy dotychczasowego 
trenera pierwszej drużyny 
Wojciecha Kaszuba, a na 
jego miejsce powołał Adama 

Piotrowskiego. Nie zmienio-
no natomiast szkoleniowca 
zespołu juniorów, którym 
nadal będzie Piotr Kwiat-
kowski. 

Trener Adam Piotrowski 
jest już trochę znany w na-
szym powiecie, bo w rundzie 
wiosennej sezonu 2013/14 
był asystentem Krystiana Pi-
kausa w trzecioligowej „Fo-
to-Higienie” Gać. Do pracy 
w chwalibożyckim klubie 
zarekomendował go wójt 

gminy Oława Jan Kownacki, 
pozytywnie oceniając współ-
pracę z tym szkoleniowcem. 

Adam Piotrowski ma 36 
lat, jest trenerem II klasy piłki 
nożnej, a także instruktorem 
lekkoatletyki i siatkówki. 
Pracował w kilku wrocław-
skich szkołach jako nauczy-
ciel wychowania fizycznego. 
Jako szkoleniowiec drużyn 
piłkarskich prowadził zespo-
ły młodzieżowe w „Polarze” 
Łazy, „Baryczy” Milicz i w 
„Top-Talencie” Wrocław. Od 
marca 2012 do końca roku 
2013 był trenerem drużyny 
seniorów „Tro Media” Sparta 
Wrocław, grającej we wro-
cławskiej klasie „B”.

Na koniec tych burzliwych 
wieści z „Burzy-Dombud” do-
dajmy, że z chwalibożyckim 
klubem już pożegnali się za-
wodnicy Tomasz Watral, Artur 
Dewerenda i Przemysław 
Sekuła, a możliwe jest jeszcze 
odejście innych graczy. Trener 
Piotrowski będzie więc musiał 
radykalnie przebudować ze-
spół i mocno z nim pracować, 
by na koniec sezonu nie przy-
łożyć się do kolejnego spadku 
- z klasy „A” do popularnej 
„Bundesligi”.
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Kadrowa burza w... „Burzy-Dombud”

nowego trenera adama Piotrowskiego czeka trudne zadanie 
odbudowy drużyny, rozbitej psychicznie i kadrowo, po spadku 
do klasy „a”...

Dotychczasowy kapitan druźyny seniorów „Burzy-Dombud” Piotr Słonina (na fot.z lewej) od 22 lipca 
jest nowym prezesem chwalibożyckiego klubu

TeniS 
Otwarte zawody 

Na kortach KTF „Format” przy 
ulicy Sienkiewicza w Oławie 
trwają rozgrywki ligi tenisowej

Na podstawie dotychcza-
sowych osiągnięć sportowych 
i tenisowych umiejętności, 
podzielono graczy na 8 grup 
pięcioosobowych i 2 czte-
roosobowe. Na tym etapie 
uczestnicy ligi rywalizują 
w grupach systemem „każdy 
z każdym”. Po zakończeniu 
każdej rundy następuje ro-
tacja zawodników między 
grupami - dwóch najlepszych 
awansuje do wyższej, a dwóch 
najsłabszych spada do niższej. 
Zaplanowano łącznie czte-
ry rundy, a wielki finał bę-
dzie rozgrywany w weekend  
24 i 25 września. Organizato-
rzy przypominają, że zgodnie 
z regulaminem zapisy do ligi 
są możliwe na każdym etapie 
rozgrywek.

Pierwszą rundę rozegrano 
10 maja, z udziałem 48 tenisi-
stów, a kolejna rozpoczęła się 
10 czerwca i potrwa do końca 
lipca (zawodnicy toczą między 

sobą mecze w indywidualnie 
uzgodnionych terminach). 
W pierwszej, a także w niepeł-
nej drugiej rundzie, odbyło się 
wiele ciekawych i zaciętych 
pojedynków, stojących na 
wysokim poziomie. Niektóre 
mecze trwały nawet po trzy 

godziny. W majowej rundzie 
najwięcej emocji przeżywali 
obserwatorzy zmagań w gru-
pie trzeciej. Po rozegraniu 
wszystkich pojedynków oka-
zało się, że zawodnicy zdobyli 
identyczną liczbę punktów. 
O kolejności miejsc zadecy-

dowała więc ilość wygranych 
meczów oraz korzystniejszy 
stosunek gemów.

Po spotkaniach rozegra-
nych w czerwcu, w poszcze-
gólnych grupach liderują: An-
drzej Biela, Przemysław Jagła, 
Andrzej Buczyłowski, Piotr 

Łabowski, Jakub Wilczyński, 
Paweł Nabiałczyk, Radosław 
Rakociński, Leszek Dębicki 
i Maciej Gołda. Drugie miej-
sca zajmują: Jarosław Pająk, 
Dariusz Rudnicki, Krzysztof 
Maćków, Patryk Piecuch, 
Jarosław Bogucki, Dariusz 
Popłonyk, Eugeniusz Mruk, 
Mateusz Kotwica i Maciej Ła-
bowski. Natomiast na trzecich 
miejscach plasują się: Maciej 
Stelmaszek, Mariusz Polikow-
ski, Daniel Olszewski, Marek 
Krizar, Krzysztof Tesarowicz, 
Piotr Berezowski, Waldemar 
Godlewski, Wojciech Olejni-
czenko i Jerzy Zaklukiewicz. 

Na koniec warto przy-
pomnieć, że „Liga Tenisowa 
Format” to kontynuacja roz-
grywanej od kilku lat na kor-

tach przy ulicy Sienkiewicza 
„Oławskiej Ligi Tenisowej”. 
W ostatniej edycji, w ubie-
głym roku, uczestniczyło 35 
zawodników, a zwyciężył 
Maciej Stelmaszek, który 
w wielkim finale pokonał 
Andrzeja Bielę 7:5, 6:3. 

Regulamin rozgrywek 
i szczegółowe wyniki są do-
stępne na stronie www.ktfo-
lawa.pl.
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Gra „Liga Tenisowa Format”

Szkółka wakacyjna ˇ
Na kortach KTF, przy ulicy Sienkiewicza w Oławie, działa 
od 27 czerwca wakacyjna szkółka tenisowa dla dzieci. 
Szczegółowe informacje można uzyskać podczas zajęć 
na kortach oraz telefonicznie u trenera Macieja Stelmasz-
ka - nr: 696-464-100


