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W sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha” Panu Włodzimierzowi 
Ciołkowi.  

 
Uzasadnienie uchwały 

Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Komisję Statutowo – Regulaminową oraz 
Komisję Sportu i Turystyki Rady Miejskiej Wałbrzycha zwracam się do Rady Miejskiej 
Wałbrzycha na podstawie Statutu Miasta, o nadanie Panu Włodzimierzowi Ciołkowi tytułu 
„Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha”. Pragnę zaprezentować jednego z 
najwybitniejszych i najbardziej utalentowanych piłkarzy, jacy kiedykolwiek urodzili się i 
grali w Wałbrzychu. 

Włodzimierz Ciołek urodził się 24 marca 1956 roku w Wałbrzychu. Już od najmłodszych 
lat jego pasją stał się football. Większość czasu swojego dzieciństwa spędzał na stadionie 
w dzielnicy Nowe Miasto, gdzie zdobywał pierwsze szlify piłkarskie. Wśród drużyn 
młodzieżowych Górnika zawsze był wyróżniającym się zawodnikiem. Ukoronowaniem gry 
w juniorach było zdobycie mistrzostwa Polski, gdzie był wiodącym zawodnikiem naszego 
zespołu. W roku 1974 spełniło się marzenie młodego chłopaka, w wieku 18 lat 
zadebiutował w kadrze seniorów Górnika przeciwko Victorii Wałbrzych. Zdobył w tym 
meczu pierwszą bramkę wśród seniorów. W Wałbrzychu grał do roku 1978 zdobywając z 
drużyną awans do II ligi. Grając w II lidze przez dwa sezony był wyróżniającym się 
zawodnikiem całych rozgrywek. Wypatrzyli go działacze pierwszoligowej Stali Mielec, by 
zagrał u boku takich zawodników jak Grzegorz Lato czy Andrzej Szarmach. W Stali Mielec 
był wyróżniającym się zawodnikiem i od razu spowodowało to powołanie do Reprezentacji 
Polski. W Reprezentacji Polski wystąpił łącznie 29 razy zdobywając 4 bramki z Argentyną, 
Algierią, Rumunią i z Peru. Jego gra przyczyniła się do zdobycia III miejsca na 
Mistrzostwach Świata w Hiszpanii. W tym czasie wszyscy wałbrzyszanie byli dumni, że 
nasz mieszkaniec tak wspaniale reprezentuje naszą ojczyznę i miasto. Po Mistrzostwach 
Świata nasz piłkarz, jako jedyny wałbrzyszanin, był znany nie tylko w Polsce ale na całym 
świecie. Wszyscy uwielbiali naszych piłkarzy, w tym także Włodzimierza Ciołka. Po 
mistrzostwach wraca do Górnika Wałbrzych. W sezonie 83/84 zdobywa z drużyną szóste 
miejsce w Polsce i zostaje królem strzelców z 14 golami. Zimą 1987 roku wyjeżdża na 
zachód do szwajcarskiego EC Grenchen i tam kończy zawodową karierę piłkarską. W 
pierwszej lidze rozegrał 240 meczów, zdobywając 57 bramek. W 1991 roku wraca do 
Wałbrzycha i do dnia dzisiejszego związany jest ze sportem. Jest współtwórcą drużyny 
Old-Boyów, gdzie w 1999 roku wraz 
z kolegami zdobył tytuł Mistrzów Polski. Występuje w drużynie Orłów Górskiego na 
terenie całej Polski, na różnych festynach i imprezach charytatywnych. Zostaje trenerem 
młodych chłopaków w Górniku – Zagłębiu Wałbrzych. Ta praca sprawia mu największą 
satysfakcję. Na treningach oblegany jest coraz to większą grupą dzieci. Wszyscy rodzice, 
którzy przychodzą do klubu z własnymi pociechami pragną by ich synowie grali w 
drużynie Włodzimierza Ciołka. Ma już pierwsze trenerskie sukcesy w drużynach 
młodzieżowych, zawsze są w czołówce. Kilku zawodników zasiliło takie kluby jak Zagłębie 
Lubin, Wisła Kraków lub Amika Wronki. Jak sam podkreśla, szczególny nacisk kładzie na 
technikę, żeby publiczność, która przychodzi na mecze, była oczarowana pięknem 



futbolu. Zawsze największym atutem Włodzimierza były wspaniałe gole i bajeczna 
technika, to on i jego koledzy potrafili ściągnąć na stadion wałbrzyski ponad 40 tys. 
mieszkańców. 

Jestem przekonany, że ten bogaty dorobek Włodzimierza, jest wystarczający by Rada 
Miejska uhonorowała go tym zaszczytnym tytułem i przez to podziękowała za to jak 
wspaniale reprezentował, promował nasze miasto i kraj. Włodzimierz Ciołek był 
wspaniałym sportowcem, a teraz jest wspaniałym trenerem, wychowawcą i opiekunem. 
Zawsze bardzo pracowity i co najważniejsze skromny. Prawdziwy wzór do naśladowania 
przez młodych wałbrzyszan.  

 

 
 
 
 


