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Choć jeszcze kilkana-
ście dni temu wydawało 
się, iż po raz pierwszy w 
75-letniej historii dolno-
śląskiego boksu nie doj-
dzie do mistrzostw na-
szego województwa, to za 
sprawą grupy zapaleńców 
z Krzysztofem Sadłoniem z 
Kal-Tech-Odlew Imperium 
Boxing na czele, udało się 
przeprowadzić mającą wie-
loletnią tradycję imprezę. 

Do Wałbrzycha przyje-
chało niemal 150 zawodni-
ków i zawodniczek, przed-
stawicieli 27 dolnośląskich 
klubów. Specjalnie podkre-
ślamy obie liczby, bowiem 

mimo licznego udziału 
przyjezdnych bokserska 
rywalizacja toczyła się pod 
dyktando gospodarzy z Kal-
-Tech-Odlew Imperium Bo-
xing. Bilans podopiecznych 
trenerów Sadłonia oraz Ma-
riusza Burzyńskiego to 15, 
w tym aż 10 złotych medali 
i zasłużony tytuł najlepszej 
drużyny mistrzostw, którą 
ekipa z ulicy Pługa wywal-
czyła trzeci rok z rzędu. 
I to nie koniec sukcesów 
Imperium Boxing, gdyż 
najlepszym zawodnikiem 
wśród juniorów wybra-
no Dawida Obstarczyka, a 
najlepszym pięściarzem 
mistrzostw – Piotra Tobol-

skiego, a więc bohatera 
naszego cyklu – Karta Wał-
brzyskiego Sportowca – z 
grudnia 2019 roku. Powo-
dy do zadowolenia mają 
również przedstawiciele 
drugiego lokalnego klubu, 
a mianowicie Kaczor Boks 
Team. Podopieczni trenera 
Rafała Kaczora sięgnęli po 
7 medali, w tym Gracjan Zi-
niewicz zdobył złoty medal 
w kategorii junior 64 kg, a 
Ksawier Wewiór nie miał 
sobie równych w zmaga-
niach kadetów 69 kg.  

Mistrzostwa Dolnego 
Śląska w boksie

Klasyfikacja drużynowa:

1. Kal-Tech-Odlew Impe-
rium Boxing Wałbrzych 

2. WKS Śląsk Wrocław
3. DKB Dzierżoniów

Nasi medaliści:
Kal-Tech-Odlew Impe-

rium Boxing Wałbrzych
Złoto:
Kinga Mięgoć, Angelika 

Mięgoć, Dawid Obstarczyk, 
Dawid Mateńko, Antoni 
Strzępek, Patryk Kowal-
czyk, Vasyl Iskra, Paweł 
Sajda, Piotr Tobolski, Jakub 
Stępiński

Srebro:
Aleksander Sumera, Da-

wid Tomczak, Bartłomiej 
Siwiński

Brąz:
Damian Wojnar, Marcin 

Mergalski 

Kaczor Boks Team
Złoto:
Gracjan Ziniewicz, Ksa-

wier Wewiór
Srebro:
Aleksander Plewka, Ja-

kub Jasiński 
Brąz:
Paweł Lurka, Patryk Bo-

run, Kacper Karczewski 

tekst i fot
 Bartłomiej Nowak 

Wałbrzych bokserskim centrum Dolnego Śląska 
Miniony weekend należał zdecydowanie do bokserów, uczestników Mistrzostw Dolnego Śląska, które przez trzy dni rozgrywane były w Hali Wałbrzyskich 

Mistrzów. W zawodach doskonale spisały się oba lokalne kluby, a przede wszystkim reprezentacja Kal-Tech-Odlew Imperium Boxing Wałbrzych, która z do-
robkiem 15 medali zdominowała klasyfikację drużynową mistrzostw. 

Leśniak wygrał podwójnie 
Niepocieszony Rodrigo Labre musiał przyjąć na klatę przegraną na punkty z Michałem 

„Szczupsonem” Leśniakiem podczas gali Tymex Boxing Night. Wałbrzyszanin, mimo chwili 
kryzysu, w piątej rundzie pokazał charakter w walce z niewygodnym ekwadorskim przeciw-
nikiem. Leśniak po wygranej walce oświadczył się na ringu. 

Zawodnicy w pierwszej 
rundzie wyka-
zali się sporą 
energią, pró-
bując przewi-
dzieć sposób 
postępowania  
p r ze c i w n i ka . 

Druga runda z 
kolei dała 

nam przed-
s m a k 

prawdzi-
w e g o 

starcia 
tyta -
nów. 
Leś-
niak 

musiał przyjąć kilka ciosów 
- w tym prosty na brodę, 
a mimo to był w pełni sił, 
jakby w ogóle nie odczuł 
danych mu razów. Ponadto 
wałbrzyszanin odwdzię-
czył się kilkoma uderzenia-
mi w korpus, stawiając na 
lewy sierpowy. W trzeciej 
rundzie Rodrigo Labre ata-
kował wieloma ciosami na 
gardę, pokazując swój tem-
perament. „Szczupson” 
odpowiedział zdecydowa-
nie i pewnie - sięgnął go, 
poszedł za ciosem. Doszło 
do kilku wymian pomiędzy 
bokserami. W czwartej run-
dzie „Szczupson” zaczął 

„tańczyć” w ringu, szuka-
jąc rozwiązania w kombi-
nacji ciosów. Labre z kolei, 
mimo drobniejszej budowy 
ciała, nie zwalniał tempa, 
demonstrując co jakiś czas 
siłę swoich uderzeń. Warto 
dodać, że styl jego walki 
odbiega od ułożonych eu-
ropejskich bokserów. Piąte 
starcie, a tym samym dru-
ga połowa, również cecho-
wały się tempem natarcia 
Ekwadorczyka, który cały 
czas próbował - zarówno 
bokiem, jak i środkiem cio-
sów - sięgnąć Leśniaka. Po 
ciosie zadanym w brzuch, 
Michał padł na matę. Opo-

nent wygrał rundę 8 do 
10. Cios za cios, wymian 
było wiele. Dramaturgia 
walki stawała się coraz bar-
dziej widoczna w szóstej 
rundzie. Tu zaczął wracać 
refleks Michała Leśnia-
ka. Labre nadal próbował 
kombinacji ciosów, Leśniak 
nie pozostawał mu dłużny. 
„Szczupson” w przerwie 
przed rundą siódmą już nie 
siadał w narożniku. Kolejna 
runda udowodniła zaś, że 
Michał jest wytrzymałym 
zawodnikiem, nawet przy 
walce z tak niewygodnym i 
nieszablonowym przeciw-
nikiem za jakiego uchodzi 
Labre. Przed ostatnią run-
dą było widać mobilizację 
w obu narożnikach. Michał 
próbował mniej wdawać się 
w bójki, a bardziej sięgnąć 
przeciwnika dobrym i sku-
tecznym ciosem. Udało się 
dojść prawym sierpem na 

pięćdziesiąt sekund przed 
końcem. Ale Ekwadorczyk 
walczył nadal, choć otrzy-
mał poprawkę lewym cio-
sem. Kibice dłuższą chwilę 
musieli poczekać na koń-
cowy werdykt, gdyż Labre 
miał problemy ze zdjęciem 
rękawic. Ostatecznie Leś-
niak jednogłośnie wygrał 
na punkty. Po werdykcie, 
wałbrzyski bokser oświad-
czył się na oczach całej 
Polski. Gratulujemy oby-
dwu wygranych! Dodaj-
my, iż po wszystkim nasz 
mistrz przyznał się do tego, 
że walczył z zapaleniem 
oskrzeli i kontuzją ręki, któ-
rej nabawił się w sparingu 
przed walką.

Paweł Szpur
Foto: /www.facebook.com/

Szczupson/photos
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A słyszałeś, że...?
Codziennie rano wstaję i w 
pierwszej kolejności włą-
czam radio. Lubię budzić 
się przy dźwiękach muzyki. 
Ostatnio jednak spodobała 
mi się audycja, którą czyta 
Karol Kania. Można z niej 
dowiedzieć się bardzo cie-
kawych rzeczy dotyczących 
naszego regionu. Bywa, 
że program jest o historii, 
geografii czy kulturze. W 
dużym uproszczeniu cieka-
wostka goni ciekawostkę. 
Dzisiaj było o sporcie w 
Wałbrzychu.
Z audycji dowiedziałem się, 
że koszykarze Górnika grają 
w III lidze. Piłkarze biega-
ją po II-ligowych boiskach. 
Autor programu chwalił 
wałbrzyskich ciężarow-
ców, tenisistów stołowych. 
Wspominał o futbolistach 
Zagłębia, którzy dopiero co 
się reaktywowali. Bardzo 
ciekawą informacją było 
jeszcze stwierdzenie, że 
w Wałbrzychu jest jeszcze 
jedna drużyna koszykarska 
WKK, która sobie na Aqua 
gdzieś tam gra.

Informacji nie z tej epoki 
było jeszcze więcej, ale ze 
zdumienia aż mnie zatkało. 
Normalnie lepszej pobudki 
nie mogłem sobie wyobra-
zić. Dawno się już tak nie 
ubawiłem. Szkoda tylko, że 
stało się to udziałem wiel-
błądziej pomyłki redaktora, 
którego naprawdę lubię słu-
chać. Choć z drugiej strony 
ufam, że to wina reżyserki. 
Niestety poszło na Kanię.

Później jeszcze przyszła 
refleksja na temat pracy w 
dziennikarstwie, która ła-
twa nie jest. Powiem więcej, 
wbrew pozorom jest trudna. 
Dużo bardziej niż się wielu 
osobom wydaje. Pod uwagę 
trzeba wziąć wszystko: czas 
poświęcany danemu zagad-
nieniu, sprzęt, który należy 
umieć obsłużyć, nie mówiąc 
już o tym ile się trzeba go 
nadźwigać. Dodajmy do 
tego presję czasu, bardzo 
często również presję zwią-
zaną z odbiorem naszej pra-
cy. Nie zmienia to jednak 
faktu, że takie pomyłki, choć 
mają swój urok, nie powin-
ny się zdarzać. 

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Gratulujemy zaręczyn 
i wygranej. Co wymaga-
ło większej odwagi - sta-
nąć do walki czy uklęknąć 
przed narzeczoną na ringu 
i przed całą Polską oświad-
czyć się?

W dobie lockdown’u 
próbowałem różnych po-
mysłów na oświadczyny 
w walentynki, ale moje 
pomysły ciągle krzyżowa-
ła pandemia. Pomysły się 
skończyły, a że moją drugą 
miłoscią jest właśnie boks, 
postanowilem zrobić to po 
walce. Oczywiście do tego 
przyczyniły się trzy osoby, 
one mnie do tego namó-
wiły i przekonały. Między 
innymi był to jeden z mo-
ich trenerów od przygoto-
wania fizycznego - Tomasz 
Zgraja. Drugą osobą był mój 
przyjaciel z dzieciństwa, 
trener w drużynie Zagłębia 
Wałbrzych - Maciej Maciej-
czyk oraz Priscila Poleć. Te 
3 osoby głównie do tego 
mnie przekonały. Bardzo się 
cieszę, że tak to wyszło, po-
nieważ Kamila, moja przy-
szła żona, jest bardzo z tego 
powodu szczęśliwa i mówi, 
że mógłbym nawet oświad-
czyć się jej W PKS-ie, że nie 
ma to znaczenia, ale lep-
szych zaręczyn nie mogła 
sobie nawet wymarzyć. Do 
samego końca nic nie wie-
działa i przekonana była, ze 
wchodząc do ringu, idzie na 
wspólne zdjęcie. Oczywi-
ście o wszystkim wiedziało 
bardzo mało ludzi. Wiedzie-
li moi trenerzy oraz pro-
motor Mariusz Grabowski, 
który miał wręczyć kwiaty 

Kamili. Zaręczyny „poszły” 
na cały świat i jest to bardzo 
duże przeżycie dla Kamili. 
Ciągle ogląda filmik z tele-
wizji, jak to wszystko było.

Twój przeciwnik był nie-
szablonowy. Nie walczył 
jak typowi europejscy bok-
serzy. Czy po raz pierwszy 
spotkałeś się z tego typu 
zawodnikiem na ringu? 
Sprawił Ci dużo trudności? 

Spotykałem sie już z taki-
mi zawodnikami jak Labre. 
Np. Missauoi  też był nie-
szablonowy. Nie będę ukry-
wać - Rodrigo w ogóle mi 
nie leżał. Narożnik cały czas 
krzyczał: ciosy proste, ale 
one w ogóle mi nie wcho-
dziły. Bardzo niewygodny 
zawodnik do boksowania. 
Większą walkę stoczyłem 
sam ze sobą. Cały czas w 
głowie miałem, jak to bę-
dzie po walce, jak to zrobić. 
Nie mogłem skupić się na 
swojej robocie,  co pokaza-
ła 5 runda. Z tym pomysłem 
nawet nie wyszedłem do 
mojego trenera mentalne-
go, Grzegorza Maczki. Wiem 
jaka byłaby jego reakcja i 
wiem, że to wpłynęłoby na 
moją koncentrację, nad któ-
rą cały czas pracuję z trene-
rem Grzegorzem.

Od dawna nie otrzyma-
łeś takiego ciosu w brzuch 
jak w tej walce. Jak udało 
ci się tak szybko pozbierać 
i kontynuować „bitwę”? Co 
wówczas przeżywałeś? 

Gdy poczułem cios na 
splot, od razu odebrało mi 
tlen, którego brakowało mi 

od początku. W hotelu by-
łem podłączony pod tlen, 
ponieważ miałem bardzo 
małą saturację i niedotle-
nienie organizmu spowodo-
wane zapaleniem oskrzeli. 
A co przeżywałem wtedy? 
Spokój, spokój i jeszcze raz 
spokój. Już wiedziałem, że 
tą rundę przegrałem więc 
na spokojnie uklęknąłem i 
poczekałem aż sędzia Gor-
tat wyliczy do 7. Wówczas 
wstałem, kontynuując po-
jedynek. Liczenie spowodo-
walo większą koncentrację i 
skupienie na walce.

Twój przeciwnik był 
bardzo szybki, ale mało 
precyzyjny. Czy nie uwa-
żasz, że oprócz techniki, 
warto jeszcze popracować 
nad szybkością, biorąc pod 
uwagę doświadczenie wy-
niesione z tego pojedynku? 

Tak, to prawda. Przeciw-
nik po prostu bił. Bił szeroko 
i te ciosy było bardzo widać. 
Łatwo było je blokować lub 
schodzić z linii ciosu. My-
ślę, ze szybkość by wróci-
ła, gdybym spalił mięśnie. 
Naturalnie ważę koło 80 kg 
a walczę w kategorii pół-
średniej - 66.6. Wiem, że 
podstawą do wszystkiego 
będzie zbicie wagi, bo na tą 
kategorię wagową jestem 
bardzo rozrosnięty mięś-
niowo. Czuję sie mega silny 
w tej wadze, ale nie liczy się 
siła, a zasypywanie rywali 
lawiną ciosów. W tej walce 
ze względu na przeciwni-
ka,  nastawiłem się na siło-
wy boks i pojedyncze ciosy 

sierpowe na górę, kończąc 
dołami. 

Kto będzie twoim kolej-
nym przeciwnikiem i kiedy 
zobaczymy cię znów na rin-
gu? 

Ciężko powiedzieć. My-
ślę, że to bardziej pytanie 
do mojego promotora, Ma-
riusza Grabowskiego kiedy 
i z kim wrócę między liny. 
Teraz priorytetem jest wy-
leczenie płuc, w których 
po pobycie w szpitalu i 
zrobieniu prześwietlenia, 
wyszły zmiany i plamy. Bar-
dzo brzydko to wygląda. Do 
tego muszę wyleczyć prawą 
dłoń, która jest mega rozbi-
ta i śródręcze całe popęka-
ne. Jednym słowem - gruz 
z ręki plus niedowład. Gdy 
się wyleczę, wracam do 
treningów. Obecnie muszę 
trochę odpocząć, bo całe 
te przygotowania strasznie 
mnie zmęczyły. Teraz spę-
dzę trochę czasu z rodziną i 
odpocznę - i fizycznie, i psy-
chicznie. 

Dużo zdrowia i dziękuję 
za rozmowę.

Rozmawiał Paweł Szpur

Michał „Szczupson” Leśniak skomentował po walce 

Komentarz po mistrzostwach

Krzysztof Sadłoń – trener 
Kal-Tech-Odlew Imperium 
Boxing Wałbrzych powie-
dział: Uważam, że impreza 
okazała się bardzo udana pod 
względem sportowym. Jako 
organizator nie wypada mi 
się wypowiadać na temat 
przygotowania zawodów, ale 
mogę powiedzieć, że otrzy-
małem wiele telefonów z 
gratulacjami. Mieliśmy na-
prawdę mało czasu na orga-
nizację mistrzostw, jednak 

wszystko udało się zapiąć na 
ostatni guzik, w tym chociaż-
by przeprowadzić transmisję, 
która miała dużą oglądalność 
w internecie. W tym miej-
scu chciałbym podziękować 
uczestnikom, władzom Wał-
brzycha oraz wszystkim oso-
bom, które pomogły i przy-
czyniły się do przygotowania 
turnieju. 

Dla mnie objawieniem 
zawodów był bez wątpienia 
Dawid Obstarczyk, który ma 
za sobą dopiero 5 walk, a już 
sięgnął po złoto Mistrzostw 
Dolnego Śląska, a tym sa-
mym zdobył kwalifikacje na 
Mistrzostwa Polski juniorów. 
Przy tym prezentuje napraw-
dę dojrzały boks, co jest efek-
tem jego ciężkiej pracy. Dość 
powiedzieć, iż obecnie trenu-

je dwa razy dziennie, a przez 
ostatnie pół roku zrzucił po-
nad 20 kg. 

Rafał Kaczor – trener Ka-
czor Boks Team powiedział: 
Bardzo się cieszę, iż do fina-
łów wprowadziłem czterech 
zawodników, z których trzech 
startuje w ramach współza-
wodnictwa dzieci i młodzie-
ży. Chodzi o Aleksandra Plew-
kę, Ksawiera Wewióra oraz 
Jakuba Jasińskiego. Ta trójka 

zdobyła medale Mistrzostw 
Dolnego Śląska, dzięki czemu 
awansowała do Ogólnopol-
skiej Olimpiady Młodzieży. 

Objawieniem mojego ze-
społu okazał się Ksawier, 
który stoczył trzy walki i w 
każdej zaprezentował ładny, 
taktyczny boks. W pierwszej 
pokonał rówieśnika z Energe-
tyka Lubin, w drugiej zwycię-
żył rywala ze Śląska Wrocław, 
a w finałowej odprawił pięś-
ciarza Stowarzyszenia „Boks” 
Lubin. Nie ukrywam, że oba-
wiałem się ostatniego po-
jedynku, bowiem niedawno 
Ksawier przegrał przed cza-
sem ze swoim przeciwnikiem 
z Lubina, jednak w rewanżu 
zwyciężył zdecydowanie i za-
służenie zdobył złoty medal. 
Wysłuchał Bartłomiej Nowak 
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KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA

Imię:  Natalia 
Nazwisko: Gezella 
Data urodzenia: 2 lutego 1997 roku 
Pseudonim sportowy: Nati 
Klub: MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych 
(siatkówka)

Największy dotychczasowy sukces?
Jak dotąd mój największy sukces to 
8. miejsce w Mistrzostwach Polski 
juniorek, które zdobyłam z Polonią 
Świdnica, w zespole między innymi 
z Karoliną Olczyk. Wraz z Olą Mało-
dobrą występując w barwach Polonii 
walczyłyśmy o I ligę, ale zabrakło bar-
dzo niewiele, bo w finałowym turnieju 
zajęłyśmy 3. miejsce. Mogę się rów-
nież pochwalić, iż w swym dorobku 
mam brązowy medal Mistrzostw Pol-
ski kadetek, choć jak pamiętam, by-
łam najmłodsza z całego zespołu i nie 
liznęłam zbytnio parkietu (śmiech). 
Kto jest twoim idolem sportowym?
Może moja odpowiedź nieco zasko-
czy, ale nigdy specjalnie nie kierowa-
łam się postawą innych zawodników 
czy zawodniczek. 
Dlaczego siatkówka?
Zawsze miałam duszę sportowca. Od 
małego z siostrą próbowałyśmy swych 

sił w tańcach, biegach, zajęciach spor-
towych czy SKS-ach. Pewnego dnia 
dziadek zabrał nas na trening siatkar-
ski, na który nie chcieli mnie wpuścić, 
bo byłam za młoda. Dziadek jednak 
uprosił trenera oraz działaczy Polonii 
Świdnica, którzy w końcu się zgodzili. 
Inna sprawa, że w domu chybaby ze 
mną nie wytrzymali, gdybym nie roz-
poczęła treningów (śmiech). Trenuję 
od 7 roku życia, tak więc ponad po-
łowę życia spędziłam na parkietach. 
Co ciekawe, zaczęłam wraz z siostrą, 
jednak ze względu na problemy zdro-
wotne siostra zakończyła przygodę z 
siatkówką po wieku juniora. 
Jaki cel chcesz osiągnąć?
Marzy mi się I liga, fajnie byłoby 
uzyskać awans z Wałbrzychem, bo 
dla mnie i moich koleżanek byłby to 
największy sukces. A w przyszłości 
chciałabym poprowadzić szkółkę siat-
karską. 

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu....

UEFA znowu przysnęła...
Równo od roku zmagamy się z 
pandemią i ze wszystkimi wyni-
kającymi z niej obostrzeniami. 
Doświadczają tego oczywiście też 
kluby, piłkarze i kibice. Wiosną 
ubiegłego roku często krytykowa-
łem UEFA za, moim zdaniem, złe 
decyzje jakie podejmowała co do 
np. kontynuowania określonych 
rozgrywek lub brak jakichkolwiek 
decyzji w innych sprawach. Nie 
znaliśmy jeszcze wtedy skali zja-
wiska jaką jest pandemia korona-
wirusa. Z tego względu dziś, jeśli 
chodzi o niektóre decyzje UEFA 
sprzed roku jestem nieco bardziej 
wyrozumiały, ale mimo wszystko 
mam wrażenie, że ta organizacja 
dalej zachowuje się dość biernie 
wobec ciągle pojawiających się 
nowych wyzwań związanych z 
pandemią. Od tygodnia sportowe 
media żyją tematem czy Robert 
Lewandowski (a także Krzysztof 
Piątek i Arkadiusz Milik) zagra-
ją w meczu el. MŚ z Anglią na 
Wembley. Wynika to oczywiście 
z obostrzeń jakie określone kra-
je nakładają na przemieszczanie 
się ludzi pomiędzy nimi. Obo-
wiązujące na ten moment np. 
w Niemczech regulacje nie dają 
możliwości wyjazdu do Anglii 
i powrotu bez odbycia kwaran-
tanny. Dlatego Bayern Lewego 
na mecz reprezentacji nie puści, 
bo musiałby zrezygnować z jego 
występu w niezwykle ważnych 
meczach ligowych. Bawarczy-
kom trudno się dziwić - dla nich 
najważniejszy jest interes klubu. 
Ale gdzie w tej sytuacji jest UEFA? 
Czy to nie do niej należy unormo-
wanie tego wszystkiego? Podję-
cie rozmów z rządami państw o 
szczególnych warunkach prze-
mieszczania się piłkarzy z zacho-
waniem dodatkowego reżimu 
sanitarnego, rozmów z klubami 
o zwalnianiu zawodników, od-
górnego wyznaczania spotkań na 
terenie neutralnym w państwach, 
gdzie aktualny stan epidemiczny 
jest w miarę opanowany i pokry-
waniu części kosztów z tym zwią-
zanych (bo przeniesienie ostat-
nich meczów w Lidze Mistrzów 
wiązało się z wydatkiem ok. 1,5 
mln euro, dla niektórych federacji 
byłaby to kwota niemożliwa do 
pokrycia). Jeżeli w jakiś meczach 
eliminacyjnych drużyny byłyby 
znacznie osłabione brakiem klu-
czowych zawodników na skutek 
obostrzeń wynikających z pande-
mii to UEFA będzie winna wypa-
czeniu całej rywalizacji. Bo tak jak 
pisałem powyżej - rozwiązania na 
to można znaleźć a jeżeli nawet 
doszłoby do totalnego ogólnoeu-
ropejskiego lockdown’u to trzeba 
podjąć trudną ale słuszną decyzję 
o zawieszeniu rozgrywek, bo nie 
podzielam zdania, że lepiej grać 
jakkolwiek niż nie grać w ogóle. 
W tej sytuacji granie jakkolwiek 
po prostu wypacza rywalizację!
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

Choć runda zasadnicza II ligi siatkarek dobiega końca, to najlepsze w wykonaniu Chełmca Wodociągów Wałbrzych dopiero 
przed nami. Dzięki sobotniej wygranej w Katowicach 3:2 zespół trenera Marka Olczyka zapewnił sobie 2. miejsce w rozgryw-
kach grupy III, a tym samym udział w turnieju półfinałowym o awans do I ligi!

Niech ten sen trwa jak najdłużej

Po rewelacyjnym początku 
obecnego roku kropkę nad 
„i” wałbrzyszanki postawiły 
w Katowicach zwyciężając So-
koła43 3:2. To nie było łatwe 
zwycięstwo, tym bardziej iż 
w ostatniej partii gospodynie 
prowadziły już 6:0, a mimo to 
Aleksandra Małodobra i jej ko-
leżanki zdołały się podnieść, 
aby ostatecznie odprawić ry-
walki do 13, a w całym spot-

kaniu 3:2. Radość z wygranej 
była olbrzymia, gdyż 2 punkty 
dały naszej ekipie historyczny 
sukces, czyli udział w turnie-
ju półfinałowym o awans do I 
ligi. 

Na razie nie mamy zbyt 
wielu informacji na temat ko-
lejnej odsłony zmagań o I ligę. 
Wstępnie Polski Związek Piłki 
Siatkowej podał, iż turniej od-

będzie się w drugi weekend 
kwietnia. Kto jednak będzie 
gospodarzem zawodów i z 
kim rywalizować będą nasze 
siatkarki o dwa premowiane 
awansem do fazy finałowej 
miejsca, tego zapewne dowie-
my się w najbliższych dniach. 
Bez względu na to z kim przyj-
dzie wałbrzyszankom zmie-
rzyć się o przedłużenie pięknej 
tegorocznej przygody, trener 
Olczyk zapowiada walkę o 
sprawienie kolejnej wspania-
łej niespodzianki. - Nie jeste-
śmy faworytem turnieju, ale 
będziemy grać na maksa. Nie 
zamierzamy odpuszczać, bo 
dla wielu dziewczyn to naj-
większy sukces w ich karierze. 
A co wyjdzie, to będziemy się 
później martwić. Warto w tym 
miejscu przypomnieć, iż przed 
minionym sezonem niektórzy 
skazywali nas nawet na walkę 
o utrzymanie, a tu takie zasko-

czenie - powiedział szkolenio-
wiec Chełmca Wodociągów. 

II liga siatkówki kobiet
XXI kolejka

UKS Sokół43 AZS AWF SMS 
Katowice – MKS Chełmiec 
Wodociągi Wałbrzych 2:3 
(23:25, 25:21, 25:19, 18:25, 
13:15)

MKS Chełmiec Wodociągi: 
Natalia Gezella, Nicole Jo-
chym, Julia Rzeczycka, Judyta 
Rzeczycka, Julia Urbanowicz, 
Paulina Mielniczuk, Eweli-
na Pawelska, Pamela Łusz-
czyńska, Oliwia Łuszyńska, 
Aleksandra Małodobra, Agata 
Olejniczak, Karolina Olczyk. 
Trenerzy: Marek Olczyk oraz 
Kacper Jesiołowski    

fot. użyczone
Bartłomiej Nowak

Chrząstawa o bramkę lepsza
O LZS Chrząstawie kibice piłki nożnej słyszeli choć raz. Bardzo dużo ciepłych słów płynęło w stronę klubu, który sławę 

zyskał dzięki reportażowi telewizyjnemu. Od tamtej chwili wielu sympatyków futbolu marzyło o tym, by pobiegać po mu-
rawie słynnego stadionu.

Towarzysko zdecydo-
wali się zagrać w Chrząsta-
wie piłkarze wałbrzyskiej 
drużyny, która występo-
wać będzie w rozgryw-
kach Retro Ligi jako Czarni 
Lwów. Po pełnych emocji 
90 minutach gry, mecz 

zakończył się wygraną go-
spodarzy 4:3.

- Panowie przyjechali 
do nas z dalekiego Wał-
brzycha. Mecz odbywał 
się na zasadach Retro Ligi 
oraz piłką z lat przedwo-
jennych. Na boisku każdy 

zespół chciał wygrać. Uda-
ło się to Chrząstawianom 
lecz wynik mógłby być 
odwrotny, gdyż obie dru-
żyny miały swoje sytuacje 
- mówili przedstawiciele 
miejscowej drużyny.

Mecz rozgrywano we-
dług zasad przedwojen-
nych, co dodało kolorytu 
rywalizacji. Zostało to też 
docenione przez sympaty-
ków LZSu.

- Panowie to wielcy fa-
natycy piłki z lat przedwo-
jennych. Kopalnia wiedzy. 
Ich stroje na boisku i poza 
nim pokazywały wielką 
klasę i zaangażowanie w 
to co robią. Tak elegan-
ckiej drużyny w Chrząsta-
wie jeszcze nie było.  
Mamy nadzieję, że jeszcze 
uda nam się spotkać na 
boisku! Życzymy sukce-
sów w zbliżającej się lidze. 
Będziemy śledzić Wasze 
losy - podziwiali gracze z 
Chrząstawy.

LZS Chrząstawa - Czar-
ni Lwów 4:3.

JZ


