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Wałbrzyszanki nagrodzone
Za nami sezon zasadniczy siatkówki kobiet. Swoje zmagania zakończyły grupy młodzieżowe. Rundę zasadniczą rozgrywek mają już za sobą także seniorki Chełmca. Przed ostatnim
meczem w Hali Wałbrzyskich Mistrzów pojawili się specjalni goście, którzy wyróżnionym
zawodniczkom wręczyli okolicznościowe nagrody.
jednak dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Spale.
Po zakończeniu nauki w
szkole średniej w Spale,
podjęła studia we Wrocławiu i wróciła do rodzimego
klubu, gdzie gra na pozycji
przyjmującej.

Nicole Jochym z nagrodą
Nicole Jochym z rąk wiceprezezesa Dolnośląskiego Związku Piłki Siatkowej,
Stanisława
Łopacińskiego otrzymała nagrodę za

osiągnięcia w siatkówce
plażowej. Zawodniczka w
I drużynie Chełmca występuje od sierpnia 2020
roku. Ostatnie 3 lata grała

Tortem
nagrodzone
Siatkarki wałbrzyskiego Chełmca po ostatnim
meczu rundy zasadniczej
obecnego sezonu, zostały
nagrodzone pysznym tortem i życzeniami dalszych
sukcesów w walce o I ligę.
Gośćmi drużyny podczas

ostatniego ligowego spotkania byli wiceprezydent
Wałbrzycha Sylwia Bielawska i wiceprezydent
Dolnośląskiego Związku
Piłki Siatkowej, Stanisław
Łopaciński.

Przed powrotem do
Wałbrzycha, w 2020 roku
Nicole wywalczyła:
II miejsce na „Drugim
Ogólnopolskim
Turnieju
Warsaw Winter Cup”,
I miejsce na Mistrzostwach woj. lubuskiego w
kategorii juniorek,
I miejsce na półfinałach
Mistrzostw Polski Juniorek
w Strzelinie

Stanisław Łopaciński nagrodził również Aleksandrę Machura. Wychowanka
MKS Chełmiec Wodociągi
Wałbrzych jest zawodniczką grupy młodziczek i gra
na pozycji rozgrywającej.

Dzięki swojej postawie
w rozgrywkach ligowych,
otrzymała powołanie do
reprezentacji Kadry Dolnego Śląska, z którą podczas
tegorocznej
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
wywalczyła srebrny medal.
JZ

Ostatni mecz rundy zasadniczej, siatkarki wałbrzyskiego Chełmca zagrały w nieco zmienionym składzie. Młodsze koleżanki przeszły chrzest bojowy. Pomimo porażki, zagrały dobrze. Zabrakło może systematyczności, w początkowej fazie rywalizacji także pewności siebie, ale zdobyte doświadczenie zaprocentuje na przyszłość.
Spotkanie
zakończyło
się w trzech setach. Zdecydowanie najbliżej rywalek, gospodynie były w
pierwszej partii. Porażka na
przewagi i kilka wygranych
piłek, pokazały jednak, jak

Wałbrzych gościł reprezentacje Polski i Czech, które rozegrały w hali Aqua Zdrój dwa mecze kontrolne. Takie mecze mają budować drużynę. Dzięki nim do kadry trenerzy wprowadzają nowych zawodników, którzy później albo wykorzystują swoją szansę, albo nie.
uważna gra Polek w obronie, co przy wysokim procencie skuteczności dało
biało-czerwonym pewne
prowadzenie.
Przewaga
bramkowa z biegiem czasu
zaczęła topnieć, ale dzięki

I miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorek w
Lublinie, co dało jej tytuł
Mistrzyni Polski

Porażka z Nysą

Dwumecz na plus
W pierwszym spotkaniu Polki okazały się lepsze od swoich rywalek.
Dobrze
zaprezentowała
się debiutantka Oktawia Płomińska. Pierwsza
część spotkania to bardzo

Aleksandra Machura z nagrodą

doświadczeniu, gospodynie schodziły na przerwę z
przewagą dwóch bramek.
Po zmianie stron mecz
był już nieco bardziej chaotyczny.
Zdecydowanie

duże możliwości drzemią
w młodych zawodniczkach
wałbrzyskiej drużyny. Porażka nie zmieniła sytuacji
Chełmca w tabeli. Podopieczne trenera Marka
Olczyka miały już bowiem

zapewnione miejsce gwarantujące grę w półfinałowym turnieju o awans do I
ligi siatkówki kobiet.

twardsze warunki postawiła drużyna gości. Dobra postawa w obronie i
szybkie kontry pozwoliły
Czeszkom zbliżyć się na
zaledwie jednego gola.
Ostatecznie jednak w końcowych minutach spotkania Polki okazały się
skuteczniejsze, co z kolei
pozwoliło doprowadzić do
pewnego zwycięstwa.

nujący, obfitujący w wiele
zwrotów akcji. Ponownie
bardzo dobre wrażenie
sprawiła Oktawia Płomińska, której debiut śmiało
można uznać za plus na
przyszłość. Wśród nowych
twarzy warto zwrócić także uwagę na występ młodej bramkarki Barbary
Zima. Remis ujmy nikomu
nie przyniósł. Upewnił nas
też w przekonaniu, że drużyna jest w stanie walczyć
o założony cel, którym bę-

Piątkowy mecz w Aqua
Zdroju był równie emocjo-

JZ
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Natalia Gezella o grze w Wałbrzychu
Jest to Twój trzeci sezon w
wałbrzyskim Chełmcu. Czy
zatem można powiedzieć, że
Wałbrzych to dobre miejsce
do kontynuacji siatkarskiej
kariery?
Jak najbardziej! Gdyby tak
nie było na pewno nie spędziłabym tu trzech sezonów. MKS
Chełmiec Wodociągi Wałbrzych
to klub bardzo perspektywiczny, na przestrzeni 3 lat udało
nam się awansować do 2 ligi.
Poprzedni sezon z wiadomych przyczyn zakończył się przedwcześnie, ale myślę, że dla
nas, jak na beniaminka, na dobrym
bezpiecznym 5
miejscu. W tym
sezonie walczymy o awans do
pierwszej ligi.
To duży

sukces! Fajnie, że powoli do zespołu dołączają młodsze zawodniczki, które mogą się uczyć,
a my z
chęcią przekazujemy
nasze doświadczenie.
Jestem
pewna, że o
Wałbrzychu jeszcze będzie

głośno na siatkarskich parkietach.
W sezonie 2018/2019 byłaś
jedną z zawodniczek, która
wywalczyła dla Wałbrzycha
awans do rozgrywek centralnych. Jak wspominasz tamten
sukces?
To był na pewno niezapomniany sezon. Tutaj poziom
ligi dolnośląsko-lubuskiej - nie
oszukujmy się - za wysoki nie
był, wygrałyśmy grupę. Pierwszym meczem na fajnym poziomie oraz większym sprawdzianem był dla nas
mecz z Jastrzębiem,
chociaż do półfinałów awans był już
z a p e w n i o ny,
była wyrównana walka.
Później półfinały w Warsza-

wie, gdzie tracimy tylko jednego
seta. W całym turnieju zajmujemy pierwsze miejsce i otrzymujemy możliwość organizacji
turnieju na własnym parkiecie. I
to myślę najfajniejsze, że razem
ze wspaniałymi kibicami mogłyśmy stworzyć takie widowisko
i wspólnie cieszyć się z awansu
do II Ligi Siatkówki Kobiet.
Teraz wraz z drużyną macie
szanse zrobić kolejny krok –
awans do I Ligi Siatkówki Kobiet. Czujesz, że jesteście w
stanie zrobić ten krok?
Ciężko powiedzieć, wiemy z
kim możemy grać, jednak poziomu, jaki prezentują te zespoły
kompletnie nie znam. Mogę na
pewno obiecać, że będziemy
walczyć i zrobimy wszystko, co
w naszej mocy żeby osiągnąć jak
najlepszy wynik.

Juniorzy młodsi w półfinale!!
Siatkarze wałbrzyskiego Chełmca turniej w Bydgoszczy zapamiętają na długo. Świetny występ pozwolił podopiecznym
trenera Tomasza Botwiny uzyskać awans do półfinału Mistrzostw Polski! Fakt znalezienia się w najlepszej 16 w kraju potwierdza jedynie duże aspiracje naszego zespołu.
Chełmiec zawody rozChełmiec w turnieju
począł od porażki z goćwierćfinałowym:
spodarzem turnieju. Nie
zostawiło to jednak żadKPS Chełmiec Wałnej rysy na charakterze
brzych – Chemik Bydzespołu, który z każdym
goszcz 0:3 (23:25, 18:25,
kolejnym
spotkaniem
18:25)
grał tylko lepiej. W druKPS Chełmiec Wałgim starciu wałbrzyszabrzych – Astra Nowa Sól
nie okazali się lepsi od
3:0 (25:20, 25:17, 25:21)
rówieśników z Nowej Soli,
MVP Michał Sulanowski
zmietli z boiska rywala z
KPS Chełmiec WałPolic i pewnie ograli zabrzych – SMS Police 3:0
wsze niewygodnego Du(25:18, 25:16, 25:15)
najca Nowy Sącz.
MVP Damian Pietrzykowski
Trzy zwycięstwa dały
KPS Chełmiec Wał2. Chełmiec
WałPietrzykowski, Olaf ChoChełmcowi awans do półbrzych – Dunajec Nowy
brzych – awans
micki, Jan Wiernicki, Olifinałów, które zaplanowaSącz 3:1 (23:25, 25:16,
3. SMS Police
wier Misiak, Oskar Kukie,
ne są w okresie między
25:20, 25:22)
4. Dunajec Nowy Sącz
Bartosz Ćmikiewicz, Grze30 kwietnia a 2 maja. GoMVP Bartłomiej Na5. Volley Rybnik
gorz Tchorowski, Karol
spodarza zawodów wyłockowski
6. Astra Nowa Sól
Kosela, Oskar Bogdański,
ni losowanie w siedzibie
Mikołaj Marzec, Bartosz
Polskiego Związku Piłki
Klasyfikacja generalna:
Skład KPS Chełmiec
Jurga. Trener: Tomasz BoSiatkowej.
1. Chemik Bydgoszcz –
Wałbrzych: Bartłomiej
twina
awans
Nackowski (kapitan), Michał Sulanowski, Damian
JZ
dzie awans na najbliższe
Mistrzostwa Świata. Los
biało-czerwone skojarzył
z rerezentacją Austrii. Rywal trudny, ale w naszym
zasięgu!
18.03| Polska – Czechy
24:21 (14:12)
19.03| Polska – Czechy
28:28 (11:12).
JZ
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Jakub
Zima
sport na zimno

Bohaterowie mojego
dzieciństwa
Na przestrzeni swojego życia
widziałem wiele sportowych
zmagań, które przeszły do
historii. Widziałem też wiele takich, które w tej historii
znalazły się dlatego, że były
ważne dla mnie. Jedne pamiętam bardziej, inne jak
przez mgłę. Są to jednak wydarzenia, które zostaną ze
mną już do końca. Nawet jeśli
subiektywnie odczuwane i
dla innych zupełnie niezrozumiałe.
Pierwsze takie przebłyski
mam z Igrzysk Olimpijskich w
Seulu. To były w ogóle pierwsze Igrzyska w moim życiu. To
znaczy pierwsze takie, które
oglądałem w telewizji. Medali za dużo nasi sportowcy nie
zdobyli, ale wciąż mam przed
oczami występ naszych kolarzy, którzy w drużynowej jeździe na czas zdobyli srebrny
medal. Taki był mój pierwszy
kontakt z wielkim sportem.
Medalowy. Osiem lat na karku i przekonanie, że jesteśmy najlepsi na świecie. We
wszystkim.
Kapitalne występy Legii i
Lecha przeciwko wielkiej
Barcelonie sprawiły, że nie
mogłem zrozumieć dlaczego
polskich piłkarzy nie było na
mundialu Italia’90! Ale to był
turniej. Idąc do szkoły, kupiłem w sklepie gazetę, a tam
cała strona z tabelami. Dodatek sportowy ze składami,
zdjęciami. Wspaniałe uczucie
i wielka radość 10-latka, który obejrzał wszystkie mecze.
Dosłownie wszystkie. Kibicowałem Holandii.
Później była Barcelona’92 i genialna gra ekipy Janusza Wójcika. Do dziś mam dreszcze
kiedy oglądam bramki strzelane wtedy przez biało-czerwonych. Do dziś nie rozumiem
też jak Dania zdobyła Mistrzostwo Europy i dlaczego moja
Holandia znowu odpadła. Z
tamtego okresu pamiętam
też piękną bramkę Ryszarda
Tarasiewicza przeciwko Szwecji. Potężnie uderzona piłka o
mały włos nie rozerwała siatki. Był też wspaniały triumf
Barcelony w Pucharze Europy
z bramką Ronalda Koemana
w finale przeciwko Sambdorii
Genua i później porażka tej
samej wielkiej Dumy Katalonii z niesamowitym Milanem...
później wcale nie dorosłem
i wciąż jeszcze marzę o wielkich triumfach... hmm... wrócę
do tego jeszcze..
JZ
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Dobrosław
Kowalski
futbol po mojemu....

Wpis sportowo-polityczny
Po odznaczeniu Roberta Lewandowskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski w kraju rozpoczęła
się dyskusja czy kapitan naszej reprezentacji powinien to
odznaczenie z rąk prezydenta permanentnie łamiącego
konstytucję przyjąć czy jego
przyjęcia odmówić. Mówi się,
że nawet jak nie interesujesz
się polityką to polityka i tak
w pewnym momencie zainteresuje się tobą. To zdanie
idealnie pasuje do tej sytuacji.
Każda władza uwielbia ogrzewać się w blasku sławy wybitnych sportowców - bohaterów
mas. Jest to zawsze duży zysk
wizerunkowy.
Oczywiście
wybitni sportowcy, którzy
rozsławiają Polskę na świecie powinni być w taki sposób doceniani, ale gdy weźmiemy pod uwagę moment
przyznania Lewandowskiemu
Orderu widać, że jest to zagrywka PR-owa władz wobec
ich wpadek wizerunkowych
spowodowanych
kolejnymi
aferami. Sportowców powinno się odznaczać po zakończeniu kariery za całokształt
ich dokonań lub po triumfie
w którejś z najważniejszych
imprez - jak mistrzostwa świata czy igrzyska olimpijskie a
nie dla doraźnych celów politycznych. Zawodnik Bayernu
do polityki został siłą wciągnięty, czego raczej nie chciał.
Nie sądzę, żeby był zwolennikiem obecnej władzy, ale
też z pewnością nie rozważał
odmowy przyjęcia odznaczenia bo choć jest absolutnie
wybitnym sportowcem, to nie
jest aż tak silną osobowością, która zdecydowałaby się
na demonstracyjną odmowę
odebrania odznaczenia. A wyobraźmy sobie na jego miejscu chociażby Zlatana Ibrahimovicia, który zawsze mówi
to, co myśli...
Nie wszyscy sportowcy interesują się polityką, angażują
w nią. Niektórzy mają to po
prostu w nosie, inni z czystego
pragmatyzmu. Kiedyś czytałem dywagacje dlaczego tak
wybitna osoba jak Michael
Jordan, która miałaby wielką
siłę przebicia, praktycznie nie
wypowiada się w kwestiach
politycznych czy społecznych
- odpowiedź była prosta - buty
sygnowane jego nazwiskiem
kupują zarówno zwolennicy
demokratów, jak i republikanów.
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl
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Cenna wygrana koszykarzy na wózkach
Koszykarze na wózkach Górnika Toyota Wałbrzych z pierwszym zwycięstwem na najwyższym szczeblu rozgrywkowym
w kraju. W przedostatniej kolejce rundy zasadniczej zespół Marcina Balcerowskiego wygrał u siebie z zespołem For Heroes
Kraków 70:67 rewanżując się tym samym za grudniową porażkę w Grodzie Kraka.

Mieliśmy prawdziwego sportowego nosa zapowiadając
niedawno
pierwszą ligową wygraną
koszykarzy na wózkach
Górnika Toyota. Po dwóch
wcześniejszych wyrównanych, ale dość pechowo
przegranych spotkaniach
z Salutare Wrocław 48:65,
a przede wszystkim IKS
GTM Konstancin 55:66,
przełamanie nastąpiło w
rywalizacji z sąsiadem w
tabeli, czyli ekipą z Krakowa.

Podobnie jak wspomniane potyczki, również
konfrontacja z For Heroes
miała niezwykle zacięty
przebieg. Dość poinformować, iż na półmetku
potyczki ekipa Balcerowskiego prowadziła różnicą
zaledwie punktu (33:32),
a po 30 minutach bliżej
końcowego triumfu byli
goście, którzy wygrywali
49:48. Na szczęście mimo
krótkiej ławki rezerwowych, która w poprzednich spotkaniach często
decydowała o porażkach

wałbrzyszan,
biało-niebiescy wytrzymali napór
rywala i ostatecznie sięgnęli po pierwszy, jakże
cenny komplet punktów.
Na pochwałę zasłużył
oczywiście cały zespół,
choć trzeba podkreślić
niezwykły wynik strzelecki grającego trenera, niezwykle doświadczonego
i utytułowanego Marcina
Balcerowskiego,
który
zdobył 35 punktów, w tym
sześciokrotnie (!) trafił z
dystansu. Niewiele gorszy
był Bartosz Przełocki, autor 27 „oczek”, który szybkimi kontrami skutecznie
kończył dalekie, ale precyzyjne podania „Balcera”.
Wygrana z krakowską drużyną nastąpiła w
przedostatniej odsłonie
I ligi. Na zakończenie, w
najbliższy weekend, nasi
panowie zmierzą się na
wyjeździe z Mustangiem
Konin. O niespodziankę

będzie w tym wypadku
niezwykle trudno, gdyż
rywal to aktualny lider
rozgrywek z dorobkiem
ośmiu zwycięstw oraz jedną porażką. Po ostatniej
kolejce pierwsza „czwórka” ligi rozpocznie walkę
w I rundzie play-off o Mistrzostwo Polski, a krakowianie oraz Górnicy będą
mogli odpocząć po trudach obecnego sezonu.
I liga koszykówki na
wózkach
IX kolejka
Górnik Toyota Wałbrzych – For Heroes Kraków 70:67 (15:16, 18:16,
15:17, 22:18)
Górnik Toyota: Marcin
Balcerowski 35 (6x3), Bartosz Przełocki 27, Paweł
Nowak 2, Łukasz Łysik 2,
Henryk Fortoński 2, Robert Szarek 2. Trener: Marcin Balcerowski
Bartłomiej Nowak

Najmłodsi świętowali urodziny Górnika
Na początek obecnego tygodnia przypada 75 rocznica powstania Klubu Sportowego Górnik Wałbrzych. W związku z tą
piękną rocznicą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7 na Piaskowej Górze zorganizowano „tydzień z koszykówką”.
Z inicjatywy trener Ewy obchodów uczniowie obej- piłki koszykowej przybliżył 2021 – 2022. - Jeśli lubicie
Smaglińskiej w „Siódemce” rzeli nasyconą wspomnienia- zaproszony na to spotkanie sport, to serdecznie zapraprzy ulicy Dunikowskiego mi prezentację o historii oraz absolwent szkoły, obecnie szamy, bo u nas zrealizujecie
zorganizowano „tydzień ko- sukcesach jubilata – Górnika zawodnik U-17 Trefla So- swoje sportowe pasje. Naszykówki”, który miał uświet- Trans.eu Wałbrzych. Dużym pot – Patryk Kowalski, które- bór trwa - powiedziała trener
nić przypadającą na 22 mar- zainteresowaniem cieszył się mu towarzyszył brat Łukasz, Smaglińska. Niestety, z powoca 75 rocznicę powstania KS konkurs plastyczny „Górnik uczeń klasy sportowej oraz du obecnych obostrzeń nie
Górnik Wałbrzych. W ramach drużyną sukcesów”, a kulisy przedstawiciel MKS-u Basket doszło do wizyty zawodników
Szczawno-Zdrój. Dla uczniów Górnika Trans.eu z kapitanem
klas trzecich przygotowano Bartłomiejem Ratajczakiem
KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA Skills Challenge, podczas któ- oraz Damianem Durskim na
rego zarówno chłopcy jak i czele. - Wierzymy jednak, iż w
Imię: Gabriel
dziewczynki mogli sprawdzić niedalekiej przyszłości zrealiNazwisko: Wójcicki
swe umiejętności pokonując zujemy wszystkie plany zwiąData urodzenia: 30 września 2005 roku
Pseudonim sportowy: brak
koszykarski tor przeszkód na zane z naszymi obchodami
Klub: KT Szczawno-Zdrój (tenis ziemny)
czas.
rocznicy powstania Górnika Największy dotychczasowy sukces?
podsumowała Smaglińska.
Myślę, że wygranie międzynarodowego turnieju deblowego w Krakowie w kaW najbliższym czasie młotegorii U-16, do którego doszło latem minionego roku. Ten sukces cenię najbardziej, ze względu na międzynarodową i silną obsadę. Co ciekawe, niewiele bradzi adepci sportu wezmą
fot. użyczone
kowało, a w ogóle nie wystartowałbym w Krakowie, gdyż zgłosiłem się niemal w
udział
w
testach
do
IV
klaBartłomiej
Nowak
ostatniej chwili. Ale opłaciło się, ponieważ wygrałem rywalizację debla. Na swym
sy sportowej koszykarskokoncie mam także wiele zwycięstw w ogólnopolskich turniejach wysokiej rangi,
a także kilka razy stawałem na podium w turniejach międzynarodowych. Moje
-siatkarskiej w roku szkolnym
wyniki zostały zauważone przez Polski Związek Tenisowy – zostałem powołany
do Kadry Narodowej U-16 i wczoraj rozpocząłem zgrupowanie w Warszawie.
Kto jest twoim idolem sportowym?
W tenisie podglądam Rafaela Nadala – bardzo podoba mi się jego sposób gry i
wytrwałość na korcie. Jeśli chodzi o inne dyscypliny sportu, to imponuje mi Usain
Bolt. Pamiętam, że gdy byłem małym chłopcem, to oglądałem olimpiadę i bardzo
mi się spodobał jego występ. Mimo upływu lat sentyment pozostał aż do teraz.
Dlaczego tenis ziemny?
Moja przygoda z tenisem ziemnym zaczęła się w wieku 5 lat, gdy tato i dziadek
zabrali mnie na korty w Legnicy. Poszedłem na jedne zajęcia, potem drugie, spodobało mi się i w rezultacie z tenisem związany jestem do tej pory.
Jaki cel chcesz osiągnąć?
Moim celem i marzeniem jest wygrać Wielkiego Szlema, a najlepiej Wimbledon.
To jest niezwykle prestiżowy i najbardziej rozpoznawalny turniej tenisowy na
świecie. Na naszym podwórku zaś chciałbym sięgnąć po Letnie Mistrzostwo
Polski. Miesiąc temu byłem blisko medalu w Zimowych Mistrzostwach Polski,
ale w ćwierćfinale po zaciętej, bo trzysetowej walce przegrałem z późniejszym
Mistrzem Polski.
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To już 3/4 wieku jak istnieje drużyna, która skupia wokół siebie fanatyków sportu. Biało-niebieskie barwy odcisnęły ślad w życiu bardzo wielu ludzi. Część z tych wydarzeń ma już charakter ikony. Jak to było? Było niesamowicie. Zapewne będzie jeszcze lepiej. Wierzą w to sympatycy
klubu, w ramach którego wciąż prężnie działa kilka sekcji.
W 1946 roku protoplaści
Górnika stworzyli klub wielosekcyjny. Wszystko zaczęło
się więc od piłki nożnej, boksu, tenisa ziemnego, szermierki, tenisa stołowego, szachów,
lekkoatletyki, turystyki i myślistwa sportowego. Utworzono dwie sekcje pływania.
Osobną dla kobiet i mężczyzn.
Powstała też sekcja motocyklowa i golfa. To wystarczyło
żeby reaktywować sport. Zrobili to przedwojenni atleci.
W trakcie okupacji uprawianie sportu było zabronione i
groziła za to kara śmierci, ale
społeczeństwo było tak spragnione tego typu rozrywki, że
utworzone
stowarzyszenie
natychmiast zaskarbiło sobie
sympatię miejscowych mieszkańców.
Wałbrzyska drużyna na
przestrzeni lat osiągnęła wiele, na stałe zapisując się na
kartach historii. Dzisiaj ze
względu na doskonałe wyniki
sportowe bardzo dużo mówi
się o sukcesach koszykarzy,
którzy w elicie spędzili aż 23
sezony. W tym czasie wywalczyli 2 tytuły mistrzowskie.
Trzykrotnie zajmowali 2. miejsce. Sukcesy odnosiły również
drużyny młodzieżowe, którym
w kategorii juniora udało się
wywalczyć 2 mistrzostwa, srebro i brąz. Do dziś niedościgniony zostaje również rekord
Mieczysława
Młynarskiego
(90 punktów w meczu w czasach, kiedy nie obowiązywał

Górnik Mistrzem Polski
Przeżywająca głęboki kryzys sekcja piłki nożnej ma w
swojej historii kilkadziesiąt
spotkań, o których wciąż się
mówi. Wspaniały sezon, w
którym wałbrzyszanie wywalczyli awans do ekstraklasy
(ówczesnej 1 ligi). Bohaterami tamtego wydarzenia do
dzisiaj zostali trenerzy: Horst
Panic i Zenon Zaczyński oraz
piłkarze: Ryszard Walusiak,
Ryszard Zięba, Benedykt Bylicki, Sławomir Majewski,
Michel Nykiel, Jerzy Jowik,
Waldemar Sysiak, Waldemar
Fechner, Leszek Faryna, Ryszard Spaczyński, Grzegorz
Drygalski, Mirosław Gniewek,
Marian Kowalski, Krzysztof
Truszczyński, Mirosław Rusiecki, Leszek Spaczyński,
Andrzej Wójcik, Ryszard Biernacki, Gerard Śpiewak, Leszek Rycek, Mariusz Sobczyk,
Roman Pełka oraz król strzelców II ligi Leszek Kosowski.

Górnik Wałbrzych zimą 1983
przepis o 3 punktach!). Współcześnie największym sukcesem klubu było zdobycie Pucharu Polski i zwycięstwo w
I lidze koszykówki w zeszłym
sezonie. Do dzisiejszych ikon
klubu śmiało można zaliczyć
Rafała Glapińskiego, który
przez wiele lat, dawał drużynie całego siebie. W karierze
zawodnika, zabrakło jedynie
powrotu z Górnikiem do elity.
Być może, gdyby nie pandemia...

Najbardziej pamiętne czasy to przede wszystkim dwa
6 miejsca w elicie. Szczególnie dużo mówi się o sezonie,
w którym Górnik po rundzie
jesiennej przewodził ligowej
tabeli. Poza pamiętnym wynikiem z 1983 roku, biało-niebiescy dwukrotnie dotarli
też do półfinału Pucharu Polski. Do tego dorobku należy
dopisać także dwa tytuły mistrzowskie w kategorii juniora. Warto też wspomnieć o

występie w Pucharze Intertoto, który okazał się miłą letnią
przygodą. Wyniki i wieloletnia
gra w elicie, względnie na jej
zapleczu skończyły się wraz
z transformacją gospodarczą.
Z ówczesnych wartych odnotowania osiągnięć był powrót
do II ligi oraz 1/8 w Pucharze
Polski, kiedy to Górnik odpadł
po dogrywce z Olimpią Grudziądz. Miło jest też wracać do
goli Marcina Orłowskiego i barażowego dwumeczu z Polonią Warszawa. Już po przemianach indywidualnie najwięcej
osiągnął Piotr Włodarczyk.
Poza koszykówką i piłką
nożną należy wspomnieć o
lekkoatletyce, którą na arenie
międzynarodowej uprawiali
między innymi Stanisław Grędziński i Urszula Włodarczyk.
Zderzenie dwóch epok, ale
sukcesy wspaniałe. Biegający
na 400 metrów zawodnik zdobył w 1966 roku 2 złote medale Mistrzostw Europy. Trzy lata
później swój dorobek zwiększył o medal brązowy oraz
srebrny na halowym czempionacie. Stanisław Grędziński
w swoich najlepszych latach
był także najlepszy na krajowym podwórku. Dwukrotnie
wywalczył tytuł mistrza kraju.
Raz wracał do domu z brązowym krążkiem. Był zawodnikiem Górnika Wałbrzych i Śląska Wrocław. Po zakończeniu
kariery został działaczem
sportowym. Postanowieniem
prezydenta RP Aleksandra
Kwaśniewskiego z 14 grudnia
1999 został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za zasługi dla rozwoju sportu, za
osiągnięcia w działalności na
rzecz Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
Uprawiająca wielobój Urszula Włodarczyk była moją
bohaterką z dzieciństwa.
Występy pani Urszuly pod-

czas turniejów mistrzowskich
miały wyjątkowy charakter.
Nasza multimedalistka specjalizowała się w ekstremalnie trudnej dyscyplinie sportu. Siedmiobój na otwartym
stadionie czy też pięciobój
na hali. Bez względu na konkurencję, emocji podczas
startów nie brakowało. Pani
Urszula w trakcie swojej kariery zdobyła dwa medale Mistrzostw Europy na otwartym
stadionie (srebro, brąz), takie
same dwa krążki na halowych
Mistrzostwach Świata. Na
szyi pani Włodarczyk zawisło
także pięć medali w tym jeden, najcenniejszy, zdobytych
podczas halowych Mistrzostw
Europy. Gdy do tego dodamy
złoto oraz srebro przywiezione z Uniwersjady okaże się, że
w gablocie naszej wspaniałej
sportsmenki znajduje się aż
11 medali zdobytych na międzynarodwych zawodach!
Ponadto medale dla Polski zdobywali również Lesław
Zając, który w 1973 roku w

Rotterdamie wywalczył brązowy medal. Dwa medale Mistrzostw Europy zdobył również Andrzej Kupczyk (2x brąz
w biegu na 800m). Trzecim
wynikiem w historii polskiej
lekkoatletyki w biegu na 3000
metrów z przeszkodami, może
pochwalić się Krzysztof Wesołowski. W 2017 roku halową
mistrzynią kraju w pięciboju została Weronika Grzelak.
Dzisiaj biało-niebieskie barwy
dumnie reprezentują choćby
tacy zawodnicy jak Jakub Kanik. Nasz kulomiot na tegorocznych Mistrzostwach Polski zajął wysoką 5 lokatę.
Oczywiście wałbrzyskich
sportowców, których pamiętać będziemy dłużej, jest
wielu. Nie o wszystkich udało
nam się tu przypomnieć. Nie
zmienia to jednak faktu, że
Górnik w trakcie swoich 75 lat
istnienia doczekał się wielu
gwiazd o międzynarodowym
charakterze.
STO LAT!
JZ
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Basket powalczy o II ligę
Nie tylko siatkarki Chełmca Wodociągów staną przed historyczną szansą walki o awans do I ligi. Po świetnych występach
w grupie mistrzowskiej, czytaj: sześciu zwycięstwach z rzędu, koszykarze MKS-u Basket Szczawno-Zdrój zakwalifikowali
się do kolejnej odsłony zmagań o II ligę.
W ostatniej kolejce
grupy mistrzowskiej z
udziałem ośmiu najlepszych zespołów III ligi z
województw:
dolnośląskiego oraz lubuskiego,
szczawieńscy koszykarze
pewnie i gładko odprawili
rywali z Zielonej Góry pokonując przyjezdnych różnicą niemal 20 punktów.
Wygrana z Zastalem była
najlepszym podsumowaniem doskonałej passy
podopiecznych
trenera
Bartłomieja Józefowicza,
dla których było to szóste
zwycięstwo z rzędu. Dzięki
wspomnianemu bilansowi
„Mineralni” tę część sezonu zakończyli na 3. miej-

scu zapewniając sobie tym
samym udział w barażach
o awans do II ligi. - Powiem
szczerze, że nie wierzyłem,
iż uda nam się wskoczyć
na miejsca barażowe, tym
bardziej że zimą straciliśmy Mateusza Podejkę
oraz Marcina Jeziorowskiego, a grupę mistrzowską
rozpoczęliśmy od znaczącej porażki z WKK Wrocław
oraz minimalnej na wyjeździe z Basketem Legnica.
Później jednak drużyna
pozytywnie zaskoczyła, co
przełożyło się na serię wygranych. Warto przy tym
podkreślić, iż punktowali
wszyscy ci, którzy wychodzili na parkiet, obrona zo-

stawiała serce na boisku, a
do tego potrafiliśmy przez
cztery kwarty prezentować
tę samą szybką i agresywną grę -, powiedział trener
Józefowicz.
Ta współpraca się opłaca
Oprócz Basketu udział
w kolejnej odsłonie zmagań o II ligę z naszej grupy zapewniły sobie także
Team-Plast KK Oleśnica
(mistrz grupy) oraz KKS
Siechnice (wicemistrz grupy). Na razie jednak próżno na stronie internetowej
Dolnośląskiego Związku
Koszykówki szukać informacji o turnieju półfinałowym. W ubiegłym sezonie

awans do II ligi zapewnili
sobie koszykarze Górnika
Trans.eu II Wałbrzych, jednak z przyczyn ekonomicznych zespół trenera Pawła
Domoradzkiego
zrezygnował z gry na wyższym
szczeblu, z czego w rezultacie skorzystał Basket. Jak
już bowiem informowaliśmy, latem Górnik oraz
szczawieński klub podpisały umowę, na mocy
której rezerwowi wałbrzyskiego zespołu, a więc ci,
którzy nie mają szans na
występy w I lidze, mogli
dołączyć do „Mineralnych”. I to się okazało bardzo dobrym rozwiązaniem,
bo choć w trakcie rozgry-

Komplet medali zapaśników
W 3-osobowym składzie zapaśnicy ZLKS Zagłębie Wałbrzych udali się do Poznania na Mistrzostwa Polski juniorów. W tym
wypadku ilość przełożyła się na jakość, gdyż każdy z naszych reprezentantów stanął na podium imprezy z Mateuszem Ropiakiem, złotym medalistą na czele.

Do stolicy Wielkopolski
trenerzy Michał Jóskowski,
Tomasz Świerk oraz Krzysztof

Szatko zabrali trzech juniorów, którzy pokazali się z jak
najlepszej strony. Na najwyż-

szym stopniu podium znalazł
się Mateusz Ropiak, który wygrał rywalizację w kategorii
55 kg. O fantastycznej formie
„Grubego” najlepiej świadczy
fakt, iż w pierwszej walce pokonał rywala, z którym wcześniej dwukrotnie przegrał, a w
finale nie dał szans przedstawicielowi Unii Racibórz – Kacprowi Karaśkiewiczowi. Nie
można przy tym zapominać, iż
dla naszego zawodnika był to
pierwszy start wśród juniorów
po zmianie kategorii wiekowej.

O krok od powtórzenia sukcesu Ropiaka był drugi z Mateuszów – Kaczor, który jednak
w pojedynku o złoto kategorii
67 kg musiał uznać wyższość
Kamila Czarneckiego z raciborskiej Unii. W jego przypadku możemy również mówić o
sporym postępie, gdyż przed
rokiem wałbrzyszanin wywalczył brąz. Najwięcej obaw
mieliśmy w stosunku do Jakuba Misia (kategoria 55 kg),
który wracał do walk po ciężkim złamaniu ręki. Na szczęście nasze obawy okazały się
mocno na wyrost, gdyż Kuba

wek do Kłodzka odeszli
Podejko oraz Jeziorowski,
to pozostali wspięli się na
wyżyny swych koszykarskich umiejętności, dzięki
czemu są wciąż w grze o
awans do II ligi.
VIII kolejka grupy mistrzowskiej III ligi
MKS Basket Szczawno-Zdrój – SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona
Góra 96:77 (18:18, 20:22,
30:19, 28:18)
MKS Basket: Mateusz
Stankiewicz 25 (1x3),
Adam Adranowicz 22, Łukasz Makarczuk 21 (3),
Michał Kaczuga 11, Łukasz
Kołaczyński 9 (1), Kuba Niziński 5, Bartosz Kosior 3
(1), Aleksander Sulikowski.
Trener: Bartłomiej Józefowicz.
Bartłomiej Nowak

powrócił w świetnym stylu
sięgając po brązowy krążek
Mistrzostw Polski zwyciężając w decydującym pojedynku Kornela Słomkowskiego
z Lubska. Efekt doskonałych
startów naszych zapaśników
to wysokie 8. miejsce w klasyfikacji drużynowej mistrzostw
w gronie 45 klubów z całego
kraju. W powyższym kontekście nie dziwią słowa trenera
Jóskowskiego, który nie krył
zadowolonia z postawy swych
podopiecznych. - Bardzo wysoko oceniam nasz występ
w Poznaniu. Trudno jednak,
aby było inaczej, skoro każdy
z zapaśników wzbogacił się
o medal Mistrzostw Polski -,
podsumował szkoleniowiec
Zagłębia.
fot. użyczone
Bartłomiej Nowak

Po raz pierwszy w historii hala Aqua-Zdrój gościła szczypiornistki. W towarzyskim dwumeczu reprezentacja Polski kobiet pokonała 24:21,
a następnie zremisowała 28:28 z ekipą Czech.

