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SZAŁU NIE BYŁOSZAŁU NIE BYŁO

CHEŁMIEC ZA WYSOKI DLA VOLLEYACHEŁMIEC ZA WYSOKI DLA VOLLEYA

Dawno nie zaglądaliśmy na areny bokserskie, a Dawno nie zaglądaliśmy na areny bokserskie, a 
tu naprawdę sporo się dzieje. Za nami świetny, tu naprawdę sporo się dzieje. Za nami świetny, 
zwycięski występ Piotra Tobolskiego z Imperium zwycięski występ Piotra Tobolskiego z Imperium 
Boxing Wałbrzych podczas niedawnej gali Boxing Wałbrzych podczas niedawnej gali 
Babilon Promotion, a przed nami już za tydzień Babilon Promotion, a przed nami już za tydzień 
Mistrzostwa Dolnego Śląska w boksie.Mistrzostwa Dolnego Śląska w boksie.
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Rok, Dzień i Mecz Kobiet
Był taki dzień, bardzo cie-
pły, choć grudniowy... ale 
zaraz, to nie ta pora roku. 
Mamy marzec. Zbliża się 
Dzień Kobiet. Sam rok 
2021 został mianowany 
przez władze naszego mia-
sta Rokiem Kobiet. Ważne z 
punktu widzenia polityków 
przesłanie, które jest swo-
istego rodzaju wsparciem 
działań kobiet w ostatnim 
czasie.

 

Co to wszystko ma do 
sportu i to jeszcze do tego 
wałbrzyskiego? Otóż po li-
kwidacji kobiecej drużyny 
piłkarskiej, prym wśród ki-
biców wiedzie ekipa siat-
karek. Zawsze uśmiechnię-
tych pań, które z uporem 
maniaka spełniają swoje 
sportowe marzenia. Grały 
kiedyś w III lidze. Udało im 
się zrobić krok do przodu. 
Dzisiaj robią kolejny krok. 
Milowy. Nasze siatkarki są 
bliskie gry w turnieju półfi-
nałowym o awans na zaple-
cze ekstraklasy.

 

Praca pracą, ale przecież 
nie samą pracą człowiek 
żyje. Przed nami mecz to-
warzyski, który siatkarki 
zagrają z koszykarzami 
wałbrzyskiego Górnika. Z 
jakiej okazji? A no właśnie 
dlatego, że jest Rok Kobiet. 
Jest też Dzień Kobiet. Gdy 2 
dodamy do 2 wyjdzie nam 
4? Jeśli ktoś myślał inaczej, 
ma kobiety gdzieś... Os-
tro? Osobiście uważam, że 
nie. Dlaczego? Czym byłby 
świat bez kobiet? Nie po-
trafię sobie tego wyobrazić. 
Kobiety...

 

Wystarczy przypomnieć 
sobie słowa Albercika, bo-
hatera kultowego już filmu 
Seksmisja, który tuż przed 
ogłoszeniem wyroku, tłu-
maczył zgromadzeniu ko-
biet, jak są dla nas ważne. 

.
JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Szału nie było
Wyjazd na finałowy turniej Akademickich Mi-

strzostw Polski w futsalu mężczyzn nie przyniósł 
efektów na miarę przyzwyczajenia wałbrzyskich ki-
biców. Dwie porażki podopiecznych trenera Kamila 
Jasińskiego niemal przekreśliły szanse wałbrzyskiej 
drużyny na awans do strefy medalowej.

Chełmiec za wysoki dla Volleya
Zaczęło się dobrze dla wrocławianek. W pewnym momencie przewaga Volley urosła już do 

6 punktów. Konsternacja, zdziwienie i złość trenera zapaliły lont. Iskra dotarła w końcu do 
celu i Oliwia bomba Łuszyńska wybuchła całą swoją mocą. 

Terminarz spotkań za-
wodów sprawił, że piłka-
rze PWSZ wyszli na par-
kiet jako pierwsi. Ambitna 
postawa nie wystarczyła 
jednak na pokonanie Uni-
wersytetu Ekonomicznego 
Kraków. UEK okazał się dru-
żyną wyjątkowo skuteczną. 
Kilka godzin później wał-

brzyszanie stanęli naprze-
ciw UŁ Łódź, który również 
okazał się lepszy, aplikując 
naszym pięć bramek.

Decydujący o dalszych 
losach drużyny w Akade-
mickich Mistrzostwach Pol-
ski w Futsalu mecz z PWSZ 
Tarnów, pozbawił złudzeń 
najbardziej zagorzałych 
fanów. Porażka trzema go-

lami sprawiła, że wałbrzy-
szanie wrócą do domu po 
pierwszej rundzie.
Szczegółowe wyniki
PWSZ Wałbrzych – UEK Kra-
ków 1:4
PWSZ Tarnów – UŁ Łódź 5:2
PWSZ Wałbrzych – UŁ Łódź 
3:5
PWSZ Tarnów – UEK Kra-
ków 2:6
PWSZ Wałbrzych - PWSZ 
Tarnów 1:4
UEK Kraków - UŁ Łódź 1:2

Tabela grupy B

1. UEK
Kraków

9 pkt 12:4

2. P W S Z 
Tarnów

6 pkt 11:9

3. UŁ Łódź 3 pkt 8:7

4. P W S Z 
W a ł -
brzych

0 pkt 5:13

Zdjęcie użyczone
JZ

Fenomenalna seria wał-
brzyskiej rozgrywającej w 
polu zagrywki wprowadziła 
w grę Chełmca dużo spoko-
ju. W pewnym momencie 
komfort był tak duży, że 
nawet pojedyncze pomył-

ki nie wybiły już zespołu z 
rytmu. Gospodynie zwycię-
żyły do 17 i z dużym spoko-
jem podchodziły do kolej-
nej odsłony meczu.

Okazało się, że dwa ko-
lejne sety to już wyłącznie 

fantazja i radość z gry. W 
szeregach miejscowej dru-
żyny doskonale radziła so-
bie Łuszyńska. Większość 
ataków kończyły Gezella z 
Łuszczyńską. Świetnie na 
siatce grała Julia Rzeczycka. 

Warto również wspomnieć 
trudnych w odbiorze za-
grywkach Karoliny Olczyk 
oraz powrocie po kontu-
zji Nicole Jochym. Gładkie 
zwycięstwo umocniło wał-
brzyski zespół na drugiej 
pozycji w tabeli.

Chełmiec Wodociągi 
Wałbrzych - Volley II Wroc-
ław 3:0 (25:17, 25:15, 
25:13)

JZ

- To nasz pierwszy zimowy 
transfer. Nowym zawodni-
kiem Zielono-Czerwonych 
został napastnik Patryk 
Borkowski. 26-latek na 
zasadzie transferu defini-
tywnego przeniósł się do 
naszego zespołu z wystę-
pującej w IV grupie wał-
brzyskiej Klasy B drużyny 
Granicy Tłumaczów. Nasz 

nowy zawodnik w barwach 
zespołu z Tłumaczowa za-
liczył 27 trafień w 23 ofi-
cjalnych spotkaniach i teraz 
postanowił sprawdzić się 
dwie klasy rozgrywkowe 
wyżej - rekomendują swój 
nowy nabytek działacze 
Zdroju.
Patryk Borkowski swoją 
przygodę z futbolem roz-

poczynał w Piaście Nowa 
Ruda, później występował 
w zespole Burzy Dzikowiec. 
Ostatnim klubem przed 
przenosinami do Zdroju, 
była Granica Tłumaczów. 
W Jedlinie bardzo liczą na 
bramkostrzelne umiejętno-
ści Patryka Borkowskiego.
- Wszyscy mamy nadzieję, 
że nasz nowy gracz będzie 

dużym wzmocnieniem siły 
ataku Zdroju. W spotka-
niach sparingowych, pod-
czas zimowych przygoto-
wań do rundy wiosennej już 
czterokrotnie wpisał się na 
listę strzelców. Zdobył po 
jednej bramce z Górnikiem 
Nowe Miasto Wałbrzych, KS 
Legnickie Pole. Strzelił też 
dwa gole w starciu z MKS-
em Szczawno-Zdrój.

JZ

Biało-niebiescy grali 
spokojnie. Świadomość siły 
zespołu pozwalała na odro-
binę nonszalancji. Ochoń-
ko, Cechniak, Ratajczak czy 
Bojanowski, w kilku sytua-
cjach Krzysztof Jakóbczyk 
oraz Marcin Wróbel, przy-
bliżyli nam klimat rodem 
z NBA. Ich siłowe wejścia, 
kończone akcje z góry, rzuty 
z dziwnych pozycji, jak rów-
nież efektowne bloki zapa-
miętamy na dłużej. Docenić 
należy też walkę o punkty 
Kowalskiego, Dawdo, Nowa-
kowskiego czy Ziółki, który 

dodatkowo obchodził tego 
dnia 22 urodziny.

W końcowych minutach 
na boisku pojawili się mło-
dzi. Makarczuk wziął na 
swoje barki odpowiedzial-
ność za parę bardzo spekta-
kularnych akcji. Kilka z nich 
zakończyło się oklaskami 
ławki rezerwowych. Dla 
Nysy trójkę trafił nastoletni 
Patryk Zenner.

Mecz o wielu obliczach 
zakończył się  zwycięstwem 
gospodarzy. Ponownie nie-
wiele Górnikowi zabrakło 
do setki, a po przegranej 
WKK Wrocław, wałbrzysza-

nie zbliżyli się do 2 miejsca 
w tabeli.

Górnik Trans.eu Wał-
brzych - Nysa Kłodzko 

95:64 (23:20 | 27:19 | 
23:16 | 22:9)

JZ

Patryk Borkowski w Jedlinie
Do drużyny KS Zdrój Jedlina Zdrój dołączył 26-letni napastnik, który ma wydatnie wzmoc-

nić siłę ofensywną drużyny z uzdrowiska. 

Słaby nurt Nysy nie porwał Górnika
Przez pewien fragment spotkania można było się zastanawiać czy aby zespół z Kłodzka zagra powyżej swoich możliwości. 

Goście kurczowo trzymali się wyniku. Byli odważni. Biegali po całym boisku. Nie kalkulowali i trafiali. Prowadzenie zmienia-
ło się kilkukrotnie, ale mocy Nysie starczyło tylko na 15 minut.
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KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA

Imię:  Mariusz  
Nazwisko: Burzyński 
Data urodzenia: 5 lutego 1988 roku 
Pseudonim sportowy: Burza
Klub: Imperium Boxing Wałbrzych (boks)
Największy dotychczasowy sukces?
Jako trener wraz z Krzyśkiem Sadłoniem 
wychowaliśmy Mistrza Polski, którym 
został Kuba Krzpiet, oraz Mistrzynie 
Polski – siostry Kingę i Angelikę Mięgoć. 
Jako zawodnik zaś byłem ośmiokrot-
nym Mistrzem Polski, w każdej kategorii 
wiekowej, walcząc w AKS-ie Strzegom 
u trenera Zenona Kaczora. Przez kilka 
lat byłem w kadrze narodowej, z którą 
uczestniczyłem w wielu międzynarodo-
wych turniejach. 
Kto jest twoim idolem sportowym?
Wasyl Łomaczenko, który jest prawdzi-
wym wirtuozem boksu. Nie dość że jest 
skromny, to zarazem bardzo pracowity. 
Jest też niezwykle wszechstronny, gdyż  
oprócz boksu pasjonuje się między in-
nymi zdobywaniem największych szczy-
tów górskich Ukrainy. Chciałbym jednak 
podkreślić, iż Łomaczenko jest jednym z 
wielu moich idoli, bo właściwie od każ-
dego zawodnika z czołówki światowej 
można się wiele nauczyć. 

Dlaczego boks?
Pochodzę z Boguszowa, gdzie grałem 
w piłkę nożną, uprawiałem wspinaczkę 
oraz aikido. Mój brat trenował jednak 
boks i wkrótce zaczął zdobywać pucha-
ry i medale, dlatego w wieku 14 lat po-
stanowiłem spróbować swych sił w tej 
dyscyplinie sportu. Zacząłem dojeżdżać 
z Boguszowa na Podzamcze do trenera 
Kaczora, co czasem zajmowało mi i pół 
dnia. Ale opłaciło się, bo już w pierw-
szym roku treningów zdobyłem brązo-
wy medal Mistrzostw Polski młodzików. 
Jaki cel chcesz osiągnąć?
Nie ukrywam, że najważniejsza jest 
dla mnie rodzina. Ale sportowo wraz z 
Krzyśkiem chcemy, aby nasi wychowan-
kowie wyszli na ludzi, bo niektórzy, co 
do nas przychodzą, nie potrafią nawet 
wykonać fikołka w przód. A z wyższych 
celów marzymy, aby nasi podopieczni 
wystartowali w igrzyskach olimpijskich 
i sięgnęli po olimpijskie krążki. 

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu....

Rola piłkarskiego
eksperta w TV
Nie chcę wyjść na kogoś, kto po-
trafi uwziąć się na daną osobę, 
ale krytykowany przeze mnie 
jakiś czas temu (przy okazji 
wydania swojej autobiografii) 
Tomasz Hajto nie daje o sobie 
zapomnieć. Tzw. ekspert tele-
wizyjny (dlaczego tzw. - o tym 
jest właśnie dzisiejszy tekst) w 
ostatnim wydaniu polsatow-
skiego Cafe Futbol pokazał po 
raz kolejny swoje prawdziwe 
oblicze - na jakiś komentarz w 
mediach społecznościowych 
nie po jego myśli, zareagował 
wypowiadając dwukrotnie na 
wizji najpopularniejsze polskie 
słowo na „k”. Hajto wyraźnie 
się „zagotował”, a jego sposób 
bycia dopełniał obrazu „typo-
wego właściciela hurtowni z 
początku transformacji ustro-
jowej”.
W polskich telewizjach praw-
dziwych ekspertów widujemy 
niestety bardzo rzadko. Z regu-
ły jako takowych do studia za-
prasza się piłkarskich celebry-
tów, osoby które w jakiś sposób 
się wyróżniają tzn. potrafią coś 
mocno skomentować lub już 
podczas kariery piłkarskiej sły-
nęli z kontrowersyjnych wypo-
wiedzi. Tylko z reguły nie mają 
oni pod względem merytorycz-
nym nic ciekawego do powie-
dzenia. Ich analiza jest podob-
na do ich gry - i tu jeszcze raz 
Hajto: „kosimy przeciwnika i 
laga do przodu”. Wydaje się, że 
ludziom odpowiedzialnym za 
sport w mediach bardziej zale-
ży na robieniu marnego show 
w meczowym studio niż na rze-
czowej dyskusji.
W Polsce rola eksperta nie do 
końca jest jeszcze rozumiana 
i doceniana. W innych krajach 
jak np. Anglia, piłkarskim eks-
pertem telewizyjnym nie zosta-
je pierwszy lepszy były piłkarz, 
który akurat nie ma co robić. 
Tam bycie ekspertem jest pro-
fesją a nie hobby, taka osoba 
często na stałe współpracuje z 
telewizją a jej obecność w stu-
dio podczas meczu jest tylko 
zwieńczeniem wielogodzinnej 
pracy nad materiałami, analizą, 
rozmowami itp. Ktoś taki musi 
również charakteryzować się 
kulturą osobistą, odpowiednim 
sposobem bycia, wysławia-
niem. Oczywiście wiąże się to 
też z odpowiednimi gratyfika-
cjami finansowymi. Najlepsi 
eksperci mają umowy z media-
mi gwarantujące dochody na 
poziomie innych gwiazd tele-
wizji ale oni są gwiazdami i to 
we właściwym znaczeniu tego 
słowa.
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

Choć w trakcie sezonu nie zabrakło zawirowań, to jednak główny cel siatkarzy Chełmca Wałbrzych został w pełni zreali-
zowany. Dzięki świetnej końcówce rundy zasadniczej, czyli trzem wygranym z rzędu, zespół trenerów Kurzawińskiego oraz 
Ignaczaka wywalczył bezpieczne 6. miejsce, a tym samym zapewnił sobie utrzymanie w II lidze. 

Piorunujący finisz siatkarzy!
Jeszcze 23 stycznia nasi pa-

nowie plasowali się na 8. miej-
scu w klasyfikacji ze stratą aż 6 
„oczek” do bezpiecznego miej-
sca w tabeli. Końcówka rundy 
zasadniczej była jednak wręcz 
doskonała w wykonaniu Seba-
stiana Zielińskiego i spółki. Mo-
mentem przełomowym okazała 
się pewna wygrana za 3 punkty 
na Bielawianką Bielawa, która 
po serii sześciu porażek z rzędu 
tchnęła nadzieję w szeregi wał-
brzyszan. Później było równie 
efektownie i efektywnie, gdyż 
w dwóch ostatnich kolejkach 
siatkarze Chełmca zdobyli 5 
„oczek” pokonując na wyjeź-

dzie Volley Jelcz-Laskowicz 3:2 
oraz akademików z Zielonej 
Góry 3:0. 

Nie da się ukryć, iż nie 
wszystko zależało li tylko od 
podopiecznych Fabiana Kurza-
wińskiego oraz Janusza Igna-
czaka, jednak w decydujących 
o końcowym układzie tabeli 
spotkaniach ciśnienia nie wy-
trzymali przedstawiciele Ikara. 
Legniczanie przegrali bowiem 
u siebie z Chrobrym Głogów, a 
następnie na wyjeździe z Astrą 
Nowa Sól i ostatecznie spadli 
na 7. pozycję. Miejsce wyżej za 
to znaleźli się wałbrzyszanie, 
którzy tym samym zakończyli 

tegoroczne zmagania. Warto 
w tym miejscu przypomnieć, iż 
po rundzie zasadniczej pierw-
sza czwórka (Chrobry, Sobieski 
Żagań, Astra oraz Ziemia Mili-
cka Milicz) rozpocznie walkę o 
awans do I ligi, drużyny zajmu-
jące miejsca 5-6 (Bielawianka 
oraz Chełmiec) kończą rozgryw-
ki, a ekipy z lokat 7-10 (Ikar, 
Olavia Olawa, Volley oraz AZS 
UZ Zielona Góra) czeka trudna 
walka o utrzymanie w II lidze. 

- Naszym głównym przedse-
zonowym celem było uzyskanie 
utrzymania w II lidze, co mimo 
przejściowych kłopotów uda-
ło się zrealizować. Jak mawiał 
klasyk, prawdziwych mężczyzn 
poznaje się nie po tym, jak za-
czynają, ale kończą, dlatego cie-
szymy się, iż świetną końcówką 
rundy zdołaliśmy uniknąć nie-
potrzebnych nerwów związa-
nych z walką o utrzymanie - po-
wiedział trener Kurzawiński. 

Warto stawiać na młodych
Choć dla Chełmca sezon już 

się skończył, to na odpoczynek 
od siatkówki naszym panom 
przyjdzie jeszcze poczekać. - 
Trenujemy do końca maja, bo 
w swych szeregach mamy spo-
ro młodzieży. Poza tym czekają 
nas akcje promocyjne, wizyty w 
przedszkolach, a jeśli się uda, 

również w szkołach. Ponadto 
otrzymaliśmy zaproszenie do 
udziału w pokazowym meczu z 
okazji 100-lecia czeskiej siat-
kówki, tak więc niewykluczone, 
iż w czerwcu wybierzemy się 
do Hradca Kralove, który jest 
naszym miastem partnerskim. 
Młodzi rywalizować będą w 
Pucharze Akademii Siatkówki, 
a więc organizowanych przez 
Urząd Marszałkowski towarzy-
skich rozgrywkach dla zespo-
łów młodzieżowych, które w 
lutym czy marcu kończą sezon 
- tłumaczył Kurzawiński. 

Według szkoleniowca 
Chełmca, w przyszłym sezonie 
nie należy spodziewać się re-
wolucyjnych zmian w składzie. 
Jak przyznał, być może budżet 
pozwoli na dołączenie 1 lub 2 
zawodników, ale to wszystko. - 
Jak pokazał nasz przykład, opła-
ca się stawiać na młodzież, któ-
ra dobrze wkomponowała się w 
zespół. Coraz częściej sięgamy 
po utalentowanych juniorów, 
co widać chociażby po średniej 
drużyny, która wynosi niewie-
le ponad 21 lat mimo czterech 
graczy w wieku powyżej 30 lat 
- zakończył „Fabiani”.   

Bartłomiej Nowak

Z bokserskiego ringu 
Dawno nie zaglądaliśmy na areny bokserskie, a tu naprawdę sporo się dzieje. Za nami świetny, zwycięski występ Piotra 

Tobolskiego z Imperium Boxing Wałbrzych podczas niedawnej gali Babilon Promotion, a przed nami już za tydzień Mistrzo-
stwa Dolnego Śląska w boksie. 

Koniec lutego przyniósł 
zwycięską walkę Piotra To-
bolskiego, który podczas 
wspomnianej gali okazał 
wyższość nad Arkadiuszem 
Zakharyanem, młodzieżo-
wym wicemistrzem Polski 
oraz wielokrotnym meda-
listą Mistrzostw Polski. Jak 
przyznał trener Krzysztof 
Sadłoń, jego podopieczny 
bardzo dobrze rozegrał po-
jedynek taktycznie wygry-
wając każdą z rund. 

Dla tych, którzy stęsknili 
się za bokserskimi emocja-
mi, mamy naprawdę dobre 
wiadomości. W piątek 12 
marca w Hali Wałbrzyskich 
Mistrzów rozpoczną się 
trzydniowe Mistrzostwa 
Dolnego Śląska. Co praw-

da nadal bez kibiców, ale 
organizatorzy z Imperium 
Boxing Wałbrzych planują 
transmisję „live” z impre-
zy. A będzie co oglądać, 
gdyż na ringu rywalizować 
będą kadeci, juniorzy, mło-
dzieżowcy, seniorzy, plus 
kobiety – juniorki i senior-
ki z naszymi mistrzyniami, 
siostrami Mięgoć, na czele. 
Początek w piątek o godzi-
nie 15, a w kolejne dni o 
godzinie 12. Co ciekawe, 
niewiele brakowało, a do 
mistrzostw w ogóle by nie 
doszło. - Ze względu na 
pandemię impreza miała 
być odwołana, jednak wraz 
z moimi współpracowni-
kami zdecydowaliśmy, aby 
zorganizować zawody, któ-

re przez 74 lata nieprze-
rwanie odbywały się na 
Dolnym Śląsku -, poinfor-
mował Krzysztof Sadłoń. 

Niestety, w nadcho-
dzących mistrzostwach 
nie weźmie udziału Kuba 
Krzpiet, jeden z najwięk-
szych talentów klubu z 
ulicy Pługa, który obecnie 
przebywa na zgrupowaniu 
kadry narodowej w Niem-
czech, gdzie przygotowu-
je się do kwietniowych 
Mistrzostw Świata Junio-
rów. Jak przyznał Sadłoń, 
w kraju Kuba zdominował 
wszystkich, ale trudno po-
wiedzieć, jak wypadnie 
w Mistrzostwach Świata, 
które odbędą się w Kiel-
cach. To jego pierwszy rok 

w kategorii junior, tak więc 
możliwe, iż na pierwsze 
międzynarodowe sukcesy 
przyjdzie nam jeszcze nie-
co poczekać. Oprócz kiele-
ckich zawodów w najbliż-
szym czasie wałbrzyszanie 
wezmą udział w Ogólno-
polskiej Olimpiadzie Mło-
dzieży (kadeci), Młodzie-
żowych Mistrzostwach 
Polski Kobiet, a w czerwcu 
w Mistrzostwach Polski Ju-
niorów. - Dodatkowo pla-
nujemy zorganizowanie 
turnieju w stylu paździer-
nikowego Grand Prix, gdyż 
poprzednia edycja bardzo 
się sprawdziła - stwierdził 
Sadłoń. 

Bartłomiej Nowak
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Pierwszym był Turniej Tramp-
karzy, który odbył się w sobo-
tę, 27 lutego. Najlepszą dru-
żyną okazał się Górnik Nowe 
Miasto Wałbrzych, drugie 
miejsce przypadło KP Gwarek 
Wałbrzych, a na najniższym 
stopniu podium uplasował się 
zespół KS Zjednoczeni Żarów. 
Czwarte miejsce zajęła druży-
na Szczyt Boguszów-Gorce, a 
piąte zdobył LKS Bóbr Marci-
szów, a tuż za nimi Akademia 
Piłkarska Futgol oraz KS Zdrój 
Jedlina-Zdrój. Nagrody indy-
widualne przyznano: 
Najlepszy Zawodnik - Oskar 
Gołuch (KP Gwarek Wałbrzych)
Najlepszy Bramkarz - Malwina 
Pokrzywa (Futgol Czarny Bór)
Najlepszy Strzelec - Bruno Au-
gun (Górnik Nowe Miasto Wał-
brzych)
28 lutego w niedzielę roze-
grano kolejny Turniej Halowy 
o Puchar Burmistrza Miasta 
Boguszowa-Gorc. Tym razem 
w zmaganiach Młodzików 
bezkonkurencyjna okazała się 
drużyna Górnika Nowe Mia-
sto Wałbrzych. Drugie miej-
sce zdobyła ekipa SP Szczyt 
Boguszów-Gorce, a na najniż-
szym stopniu podium znalazł 

się Futgol Czarny Bór. Miejsce 
tuż za podium zajął Gwarek 
Wałbrzych. Niższe lokaty przy-
padły kolejno: Akademii Spor-
tu Krzeszów, Kamiennogórska 
oraz GKS Zagłębie Wałbrzych 
Akademia Piłkarska. Nagrody 
indywidualne przyznano: 
Najlepszy strzelec – Patryk 
Świderski (Górnik Nowe Mia-
sto Wałbrzych)
Najlepszy zawodnik – Gracjan 
Gregor (Górnik Nowe Miasto 
Wałbrzych)

Najlepszy bramkarz – Jakub 
Decker (KP Gwarek Wałbrzych)
Warto zaznaczyć, że podczas 
obu dni rozgrywek zawod-
nicy zaprezentowali wysoki 
poziom gry oraz umiejętności 
piłkarskich. Nagrody zawod-
nikom wręczali p.f. Burmistrz 
Miasta Boguszowa-Gorc 
Krzysztof Kumorek oraz Wice-
przewodniczący Rady Powiatu 
Wałbrzyskiego Adam Zdeb.

Red.

1  KOLEJKA
9:00 – KP Gwarek Wałbrzych 
– Kamiennogórska Akademia 
Piłkarska 5-0
9:13 – AP Futgol Czarny Bór 
– Górnik Nowe Miasto Wał-
brzych 0-5
9:26 – Akademia Sportu Krze-
szów – GKS Zagłębie Wał-
brzych 2-1
2  KOLEJKA
9:39 – SP Szczyt Boguszów-
-Gorce - KP Gwarek Wałbrzych 
0-0
9:52 – Kamiennogórska Aka-
demia Piłkarska - AP Futgol 
Czarny Bór 0-0
10:05 – Górnik Nowe Miasto 
Wałbrzych - Akademia Sportu 
Krzeszów 5-0
3 KOLEJKA
10:18 – AP Futgol Czarny Bór - 
SP Szczyt Boguszów-Gorce 0-1
10:31 – Akademia Sportu 
Krzeszów - Kamiennogórska 
Akademia Piłkarska 0-1
10:44 – GKS Zagłębie Wał-
brzych - Górnik Nowe Miasto 
Wałbrzych 0-3
4  KOLEJKA
10:57 – SP Szczyt Boguszów-
-Gorce - Akademia Sportu 
Krzeszów 3-1

11:10 – Kamiennogórska Aka-
demia Piłkarska - GKS Zagłę-
bie Wałbrzych 1-2
11:23 – KP Gwarek Wałbrzych 
- AP Futgol Czarny Bór 0-1
5  KOLEJKA
11:36 – GKS Zagłębie Wał-
brzych - SP Szczyt Boguszów-
-Gorce 0-4
11:49 – Akademia Sportu 
Krzeszów - KP Gwarek Wał-
brzych 2-1
12:02 – Górnik Nowe Miasto 
Wałbrzych - Kamiennogórska 
Akademia Piłkarska 3-2
6  KOLEJKA
12:15 – KP Gwarek Wałbrzych 
- GKS Zagłębie Wałbrzych 3-0
12:28 – SP Szczyt Boguszów-
-Gorce - Górnik Nowe Miasto 
Wałbrzych 1-5
12:41 – AP Futgol Czarny Bór 
- Akademia Sportu Krzeszów 
2-0
7  KOLEJKA
12:54 – Górnik Nowe Miasto 
Wałbrzych - KP Gwarek Wał-
brzych 2-1
13:07 – GKS Zagłębie Wał-
brzych - AP Futgol Czarny Bór 
0-3
13:20 – Kamiennogórska Aka-
demia Piłkarska - SP Szczyt 
Boguszów-Gorce 0-7 

Piłkarski Boguszów-Gorce
W zeszły weekend rozegrano dwa Turnieje Halowe o Puchar Burmistrza Miasta Boguszo-

wa-Gorc. Wydarzenia objęły ekscytujące mecze na bardzo wysokim poziomie. Emocji nie 
brakowało, a młodzi zawodnicy wykazywali się niezwykłą determinacją i chęcią gry. 

REKLAMA R0104/21

9:00 – KP Gwarek Wałbrzych –
Zdrój Jedlina Zdrój 5-0
9:13 – AP Futgol Czarny Bór 
– Górnik Nowe Miasto Wał-
brzych 1-4
9:26 – LKS Bóbr Marciszów – 
Zjednoczeni Żarów 0-2
9:39 – SP Szczyt Boguszów-
-Gorce - KP Gwarek Wałbrzych 
0-4
9:52 – Zdrój Jedlina Zdrój - AP 
Futgol Czarny Bór 0-1
10:05 – Górnik Nowe Miasto 
Wałbrzych - LKS Bóbr Marci-
szów 2-2
10:18 – AP Futgol Czarny Bór - 
SP Szczyt Boguszów-Gorce 1-3
10:31 – LKS Bóbr Marciszów - 
Zdrój Jedlina Zdrój 2-2
10:44 – Zjednoczeni Żarów 
- Górnik Nowe Miasto Wał-
brzych 1-2
10:57 – SP Szczyt Boguszów-
-Gorce - LKS Bóbr Marciszów 
2-0

11:10 – Zdrój Jedlina Zdrój - 
Zjednoczeni Żarów 0-5
11:23 – KP Gwarek Wałbrzych - 
AP Futgol Czarny Bór 8-0
11:36 – Zjednoczeni Żarów - 
SP Szczyt Boguszów-Gorce 5-0
11:49 – LKS Bóbr Marciszów - 
KP Gwarek Wałbrzych1-0
12:02 – Górnik Nowe Miasto 
Wałbrzych - Zdrój Jedlina Zdrój 
4-0
12:15 – KP Gwarek Wałbrzych - 
Zjednoczeni Żarów 1-0
12:28 – SP Szczyt Boguszów-
-Gorce - Górnik Nowe Miasto 
Wałbrzych 1-1
12:41 – AP Futgol Czarny Bór - 
LKS Bóbr Marciszów 1-2
12:54 – Górnik Nowe Miasto 
Wałbrzych - KP Gwarek Wał-
brzych 5-0
13:07 – Zjednoczeni Żarów - 
AP Futgol Czarny Bór 3-0
13:20 – Zdrój Jedlina Zdrój - SP 
Szczyt Boguszów-Gorce 0-2

WYNIKI TURNIEJU TRAMPKARZY:

WYNIKI TURNIEJU MŁODZIKÓW:


