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Nagrodzeni za Nagrodzeni za 
dekadę sportudekadę sportu VICTORIA PONOWNIE VICTORIA PONOWNIE 

NAJLEPSZANAJLEPSZA

MARCIN ANDRZEJCZAK Z BRĄZOWYM MARCIN ANDRZEJCZAK Z BRĄZOWYM 
MEDALEM MP U16MEDALEM MP U16

Zakończył się plebiscyt sportowy organizowany Zakończył się plebiscyt sportowy organizowany 
przez Gazetę Wrocławską już 68 raz. Nominacje, przez Gazetę Wrocławską już 68 raz. Nominacje, 
które trafiają do opinii publicznej w ciągu które trafiają do opinii publicznej w ciągu 
ostatnich lat pozwalały fanom sportu głosować ostatnich lat pozwalały fanom sportu głosować 
na swoich faworytów. Szczególną wartość na swoich faworytów. Szczególną wartość 
miały w tym przypadku nominacje ogłaszane miały w tym przypadku nominacje ogłaszane 
przez kapitułę złożoną z ekspertów. Nieco z przez kapitułę złożoną z ekspertów. Nieco z 
przymrużeniem oka zerkano w stronę tych przymrużeniem oka zerkano w stronę tych 
kandydatur, które były dziełem czytelników.kandydatur, które były dziełem czytelników.



8 
www.30minut.pl

Piątek, 12 marca 2021SPORTOWYSPORTOWY
WAŁBRZYCHWAŁBRZYCH

PRZEGLĄDPRZEGLĄD

Zagrają z Chrząstawą!!
Kibice piłki nożnej zapew-
ne pamiętają telewizyjny 
dokument o piłkarskiej 
drużynie LZS Chrząstawa, 
który podbił serce wielu 
fanów. Sam kilkukrotnie 
obejrzałem film o sym-
patycznej ekipie z okolic 
Łodzi. To oczywiście było 
kilka lat temu. Później zła-
pałem się jednak na tym, 
że szukałem o Chrząstawie 
informacji w tabelach ligo-
wych czy w filmach na pro-
filach społecznościowych.
YT okazał się bardzo po-
mocny i skuteczny. Dzisiaj 
okazuje się, że do pojedyn-
ku ze słynnym LZSem szy-
kuje się wałbrzyski team 
RetroLigi, gdzie wystę-
pować będzie pod nazwą 
Czarni Lwów. Normalnie 
nie mogę się doczekać. 
Już dawno nic tak mnie 
nie elektryzowało jak to 
spotkanie. Poezja piłkar-
ska. Spełnienie jakiejś 
zachcianki, choć w ciąży 
nie jestem, to z tej radości 
zjem ogórki kiszone z na-
szymi kopalniakami. I jesz-
cze będę oblizywał palce.
Liczę też, że powstanie ja-
kiś film opowiadający o 
tym wydarzeniu. Jeśli tak, 
to koniecznie proszę o za-
rejestrowanie drogi na sta-
dion. Chciałbym zobaczyć, 
czy wciąż jest tam kładka, 
przez którą wszyscy prze-
skakują, a niektórzy gubią 
buty. Ciekawi mnie czy te-
raz nie będzie tam lodowi-
ska. Koniecznie proszę też 
pozdrowić prezesa klubu z 
Chrząstawy. Naprawdę cie-
szę się z każdego punktu 
jaki ta ekipa zdobywa. Jest 
to o tyle ważne, że przez 
długie lata było to marze-
nie ściętej głowy. Proszę 
też o zdjęcie plakatu me-
czowego, bo wyglądały 
obłędnie i przypominały 
mi dzieciństwo. Byłaby faj-
na pamiątka, a może trafi 
się jakiś inny gadżet?
Brzmi to dość prześmiew-
czo, ale wcale takie nie 
jest. Cieszę się z tego faktu 
jak dziecko, któremu dają 
lizaka o ulubionym smaku. 
Vivat Chrząstawa. Do boju 
LZS. Czarni bądźcie litości-
wi! 

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Siatkówka… Koszykówka jest kobietą!
Z okazji Dnia Kobiet oraz 2021 Roku Kobiet w Wałbrzychu, siatkarki II-ligowego MKS Chełmiec Wodociągi Wał-

brzych rozegrały z koszykarzami I-ligowego Górnik Trans.u Wałbrzych specjalny Super Mecz. Siatkarki wygrały 
spotkanie 2:0, ale już w konkursie rzutów lepsi okazali się panowie.

Super Mecz i dużo wspa-
niałej zabawy, która na 
pewno napędzi oba zespo-
ły przed zbliżającymi się 
najważniejszymi etapami 
rozgrywek.
 
Siatkarki MKS Chełmiec 
Wodociągi Wałbrzych w 
grupie 3 II Ligi Kobiet, na 
dwie kolejki przed zakoń-
czeniem rundy zasadniczej 
zajmują pozycję wicelide-
ra i do awansu do turnieju 
półfinałowego o I Ligę po-
trzebują już tylko 2 punk-
tów.
 

Koszykarze Górnika Trans 
Wałbrzych również są wi-
celiderami w rozgrywkach 
Suzuki I Liga Mężczyzn. Do 
końca rundy zasadniczej 
pozostały im 4 spotkania, 
a następnie batalia w play-
-off o mistrzostwo ligi.
 
Odskocznia i całe mnóstwo 
śmiechu dobrze wszystkim 
zrobiły. Dziewczyny poka-
zały moc. Koszykarze przy-
pomnieli nam za to, że ra-
zem idą po swoje. Obydwu 
drużynom życzymy powo-
dzenia.

JZ

W sobotnich zmaganiach, 
które odbywały się na 3 
boiskach, wystąpił zespół 

Victorii. Wałbrzyszanie w 
kategorii wiekowej rocz-
nika 2007 zagrali fenome-

nalnie, zajmując 1 miejsce. 
Dodatkowo Patryk Lasek 
został wybrany najlepszym 
zawodnikiem zawodów.
Victoria swoją grę zaczęła 
od 2 zwycięstw i 1 remisu. 
Wystarczyło to do zajęcia 1 
miejsca w grupie. Zapew-
niło też awans w ścisłym 
finale. Rywalem w walce o 
laur zwycięstwa byli gospo-
darze - Wawel-Wirek.
- Nasi rywale już po 3 mi-
nutach prowadzili dwiema 
bramkami, ale poźniej moi 
chłopcy dali niesamowity 
pokaz gry, strzelając rywa-
lom 9 bramek, co z kolei po-

zwoliło skończyć turniej na 
pierwszym miejscu. Ważne 
też, że turniej obserwowa-
ny był przez kilku przedsta-
wicieli śląskich Akademii 
Piłkarskich. Trzech naszych 
zawodników wpadło im w 
oko dzięki czemu dostali 
zaproszenie na konsulta-
cje szkoleniowe - mówił po 
zawodach trener Mirosław 
Furmaniak.
W turnieju w barwach Vic-
torii wystąpili: FILIP KOT, 
WOJTEK DERKCZ, KRYSTIAN 
WORSKI, PATRYK LASEK, 
IGOR CHYCIŃSKI, BARTOSZ 
LESIAK, MAKSYMILIAN SO-
KOŁOWSKI, MARCEL TARA-
SIU

JZ

Spotkanie obfitowało w 
dużo sytuacji podbramko-
wych. Obie drużyny pomi-
mo pogody starały się grać 
szybko, z dużą wymiennoś-
cią pozycji. Na tym etapie 
przygotowań widać było 
już różnicę w kreowaniu 
gry. Gospodarze starali się 
ambitną postawą zniwelo-
wać braki. Liczba strzelo-
nych goli pokazuje, że pra-
ca na treningach nie idzie 
na marne.
- Czwarte spotkanie za 
nami. Dziś gościliśmy wi-
celidera naszych rozgrywek 
MKS Szczawno Zdrój. W 
trakcie meczu goście pre-
zentowali lepszy futbol, 
ale dla nas to cenne wybie-
gane minuty przed rundą 
wiosenną, która rusza już 

za dwa tygodnie – ocenili 
mecz przedstawiciele klu-
bu Włókniarza.
 Dla MKS-u spotkanie 
było ważne z punktu widze-
nia przygotowania nowych 
wariantów taktycznych, 
które mogą być dla rywali 
ligowych nie lada wyzwa-
niem. Część z nich okazała 
się skuteczna już na obec-
nym etapie prac. Nic więc 
dziwnego, że spotkanie 
pozytywnie ocenili również 
działacze klubu z uzdrowi-
ska.
- Podopieczni Rafała Sicz-
ka rozegrali kolejny mecz 
kontrolny przygotowujący 
nasz zespół do rundy re-
wanżowej. Tym razem prze-
ciwnikiem zielono-biało-
-zielonych był zespół MKS 

Włókniarz Głuszyca. Mecz 
z naszym ligowym rywalem 
rozegraliśmy w Głuszycy i 
był to widowiskowy dla oka 
sprawdzian. W meczu pad-
ło aż 11 bramek, z czego 7 
zdobyli zawodnicy naszego 
klubu. Trener Siczek w tym 
spotkaniu miał do dyspozy-
cji jedynie 13 zawodników, 
jednak nie przeszkodziło 
to w odniesieniu zwycię-
stwa – cieszą się w Szczaw-
nie Zdroju.
 W poprzednich me-
czach piłkarze z Głuszycy 
zremisowali z juniorami 
Polonii Stal Świdnica (3:3), 

pokonali STEP Wiry Tąpad-
ła (5:2). Byli też lepsi od 
drużyny z Wiśniowej (3:0). 
Drużyna Rafała Siczka ma 
przed sobą drugą część se-
zonu, w którym będzie szu-
kać szansy zrównania się 
punktami z liderem Wał-
brzyskiej Serie A.
 
Włókniarz Głuszyca – MKS 
Szczawno Zdrój 4:7
Kameczura, M. Kaźmier-
czak, Kulik – F. Brzeziński 
x2, Łysakowski x2, Korościk 
x2, Zawadzki

JZ

Victoria ponownie najlepsza
W ostatni weekend w Rudzie Śląskiej odbyły się dwa turnieje z okazji 100-lecia tamtej-

szego klubu Wawel-Wirek.

Ostre strzelanie
Na śnieżnej murawie miejskiego stadionu w Głuszycy, 

miejscowy Włókniarz zagrał kolejny mecz kontrolny przed 
zbliżającym się startem rundy wiosennej bieżącego sezonu.
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KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA

Imię:  Grzegorz  
Nazwisko: Michalak 
Data urodzenia: 17 grudnia 1983 roku  
Pseudonim sportowy: Dziki
Klub: KP Górnik Wałbrzych (piłka nożna)
Największy dotychczasowy sukces?
Zacznę od sportowych, bo te były pierw-
sze. W wieku 17 lat, a więc 21 lat temu 
wraz z Górnikiem wywalczyłem 4. miej-
sce w Mistrzostwach Polski juniorów 
starszych. Turniej był zorganizowany w 
Wałbrzychu, a Mistrzem Polski jak do-
brze pamiętam została Wisła Kraków. 
Wraz z seniorami Górnika zaliczyłem 
awans rok po roku z IV do III, a następnie 
II ligi. Za trenera Macieja Jaworskiego 
mieliśmy 1. miejsce po rundzie jesien-
nej II ligi, a ja tytuł króla strzelców run-
dy jesiennej oraz zostałem wybrany do 
„jedenastki” jesieni II ligi. Jeśli zaś chodzi 
o kwestie niezwiązane ze sportem, to 
mogę się pochwalić dwiema wspaniały-
mi córkami i to jest bez wątpienia mój 
największy osobisty sukces. Obie grają w 
tenisa ziemnego u Roberta Kosińskiego 
w KT Szczawno-Zdrój. 
Kto jest twoim idolem sportowym?
Tu nie ma żadnych wątpliwości, iż był 
nim David Beckhman. Tak jak on wystę-

powałem na prawej pomocy i to był bez-
sprzecznie mój największy idol. 
Dlaczego piłka nożna?
Zaczęło się oczywiście od taty, który 
zaprowadził mnie na treningi. Mogę 
powiedzieć, że najpierw piłkę nożną po-
lubiłem, a potem pokochałem i tak mi 
zostało do dzisiaj, bo moje serce bije dla 
Górnika, a w moich żyłach, jak mawiają 
kibice, płynie biało-niebieska krew. W 
wieku 22 lat założyłem z bratem Krzysz-
tofem własną firmę i choć propozycji 
zmian barw klubowych nawet z I ligi 
nie brakowało, to jednak ze względu na 
wspomniany biznes postanowiłem zo-
stać w Wałbrzychu.
Jaki cel chcesz osiągnąć?
Marzy mi się, aby Górnik powrócił na 
centralny szczebel, w czym mam nadzie-
ję, iż mimo upływających lat będę miał 
swój skromny udział. Jeśli nie piłkarski, 
to przynajmniej duchowy czy bizneso-
wy. 

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu....

Z Wałbrzycha na salony
Czasami odnoszę wrażenie, 
że Wałbrzych jako miasto tzn. 
osoby w jakiś sposób odpo-
wiedzialne za sport z ramie-
nia Urzędu Miasta czy to inni, 
prywatnie zaangażowani w 
różne sportowe inicjatywy 
a także same władze, nie do 
końca potrafią docenić wy-
bitnych sportowców wywo-
dzących się z naszego miasta 
(dla ścisłości - piszę „nasze-
go” choć od urodzenia zwią-
zany jestem z Jedliną Zdrój 
ale Wałbrzych traktuję jak 
swoje miasto). Nie zarzucam 
tutaj nikomu złej woli, ale 
nawiązując do mojego teks-
tu sprzed dwóch tygodni (pt. 
„Wałbrzych potrzebuje wiel-
kiej piłki!”) traktuję to jako 
brak umiejętności i pomy-
słu aby wykorzystać, w tym 
przypadku byłych, wybitnych 
wałbrzyskich piłkarzy, do 
tego aby to miasto powróci-
ło na piłkarską mapę Polski. 
Jest to temat na inną dysku-
sję, którą być może niedługo 
zainicjuję. 
A w dalszej części tekstu 
chcę przypomnieć właśnie 
jednego z zawodników, który 
z Wałbrzycha poszedł w wiel-
ki piłkarski świat a w przeci-
wieństwie do choćby Wło-
dzimierza Ciołka czy Adama 
Matyska jest postacią nieco 
zapomnianą. To oczywiście 
Jacek Sobczak. I nie przy-
padkowo wspominam o nim 
dzisiaj bo właśnie mija trzy-
dzieści lat od legendarnego 
dwumeczu Legii Warszawa z 
Sampdorią Genua (3 i 19 mar-
ca 1991r.) w ćwierćfinale Pu-
charu Zdobywców Pucharów 
oraz półfinałowych pojedyn-
ków „Wojskowych” z Man-
chesterem United w tychże 
rozgrywkach. Jacek Sobczak 
przeszdł do Legii z wałbrzy-
skiego Górnika w przerwie 
zimowej sezonu 90/91 jako 
niespełna 23-latek. Od razu 
wywalczył miejsce w podsta-
wowym składzie i zadebiu-
tował właśnie w pierwszym 
meczu z Sampdorią przy Ła-
zienkowskiej. Zagrał także w 
rewanżu oraz w meczu z Uni-
ted w Manchesterze. Po za-
kończeniu przygody z Legią, 
zimą 1993 roku grał kolejno 
w Śląsku Wrocław, Polonii 
Warszawa, Motorze Lublin i 
dolnośląskich klubach z niż-
szych lig.
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

Udany początek nowego roku w wykonaniu zapaśników ZLKS Zagłębia Wałbrzych. Mowa o zwycięstwie Oskara Wawrzy-
szyna w I edycji Pucharu Polski, który przed kilkoma dniami rozegrano w Warszawie. 

Zapaśniczy Oskar Wawrzyszyna 
Tegoroczne, świetne wy-

stępy wałbrzyszan zainicjował 
Mateusz Ropiak, który w Pucha-
rze Polski seniorów w Radomiu 
uplasował się na 2. miejscu. Co 
prawda konkurencja nie była 
zbyt duża, ale miejsce na po-
dium ma zawsze swoją wartość. 

Ostatnie dni potwierdziły 
wysoką formę przedstawicieli 
Zagłębia, którzy mieli okazję 
sprawdzić się w I Pucharze Pol-
ski juniorów młodszych. Zawo-
dy w Warszawie miały bardzo 
mocną obsadę – dość poinfor-
mować, iż na starcie stanęło 

niemal ćwierć tysiąca zapaśni-
ków reprezentujących 48 klu-
bów z całego kraju. W tym gro-
nie doskonale zaprezentował 
się Oskar Wawrzyszyn, który w 
kategorii do 60 kg siegnął po 
końcowe zwycięstwo. O jego 
klasie najlepiej świadczy fakt, iż 
nasz przedstawiciel wywalczył 
Puchar Polski wygrywając pięć 
walk przy świetnym bilansie 
48 zdobytych punktów i tylko 2 
straconych. Pozostali wałbrzy-
szanie wypadli na miarę swych 
możliwości. W kategorii 80 kg 
Mikołaj Dereń był dwudziesty, 
a w wadze 60 kg Igor Świerk 

zajął 23. miejsce. Warto jednak 
podkreślić, iż był to debiut na-
szego zawodnika. W klasyfika-
cji drużynowej ZLKS Zagłębie 
uplasowało się na 15. pozycji w 
gronie, jak informowaliśmy, 48 
klubów. 

Najbliższe dni przyniosą ko-
lejne ważne występy wałbrzy-
szan. Już za tydzień sześciu na-
szych reprezentantów weźmie 
udział w Mistrzostwach Polski 
juniorów oraz młodzieżowców 
w Poznaniu. Barw Zagłębia bro-
nić będą między innymi Mate-
usz Kaczor, Mateusz Ropiak oraz 
Jakub Miś i wydaje się, że wspo-
mniana trójka ma szanse na 
medale w rywalizacji juniorów. 
Najbardziej liczymy na Kaczora, 
który jest ubiegłorocznym brą-
zowym medalistą MP. Dla Ro-
piaka będzie to pierwszy start 
w gronie juniorów po zmianie 
kategorii wiekowej, a w naj-
trudniejszej sytuacji jest Miś, 
który wraca do walk po ciężkim 
złamaniu ręki. W ostatni week-
end marca odbędzie się kolejna 
edycja Pucharu Polski juniorów 
młodszych w Raciborzu. Po za-

wodach nastąpi podliczenie 
punktów, a najlepsza szesnast-
ka weźmie udział w Ogólnopol-
skiej Olimpiadzie Młodzieży, 
innymi słowy Mistrzostwach 
Polski juniorów młodszych. 
Jeśli chodzi o najmłodszych 
zapaśników, to 10 kwietnia w 
Wałbrzychu rozegrany zostanie 
mający 25-letnią tradycję Tur-
niej Powitania Wiosny. Turniej, 
którego pomysłodawcą ponad 
ćwierć wieku temu był trener 
Janusz Marciniak, a wśród jego 
uczestników znalazło się wielu 
późniejszych reprezentantów 
Polski, jak chociażby Damian 
Janikowski.

Przywołując Janusza Marci-
niaka warto wspomnieć o innym 
szkoleniowcu wywodzącym się 
z Zagłębia. Mamy na myśli To-
masza Świerka, który jesienią 
awansował na drugiego trenery 
kadry narodowej juniorów, aby 
wraz z początkiem obecnego 
podjąć nowe obowiązki.    

fot. użyczone
Bartłomiej Nowak

W Tychach jak w domu 
Koszykarze Górnika Trans.eu potwierdzili wysoką formę zwyciężając na wyjeździe z GKS-

em Tychy 88:75. Choć do przerwy lepiej spisywali się miejscowi, to jednak druga odsłona 
środowego pojedynku stała pod znakiem wyraźnej dominacji chłopców Grudniewskiego.

Zaległy z połowy lute-
go pojedynek w Tychach 
rozpoczął się od mocnego 
uderzenia gości, którzy po 
4 minutach prowadzili 8:2. 
Wkrótce jednak po naszej 
przewadze nie było śladu, a 
gra się wyraźnie wyrówna-
ła, czego efektem był remis 
po pierwszej kwarcie 18:18. 
Kolejna ćwiartka układała 
się po myśli rywali, którzy 
odskoczyli na kilka punk-
tów, aby do przerwy wy-
grywać różnicą 8 „oczek” 
(46:38). 

Na szczęście po zmianie 
stron rywalizacja toczyła 
się już pod pewne dyktan-
do biało-niebieskich, którzy 
stopniowo, ale konsekwen-
tnie odrabiali dystans do 
GKS-u. Jeszcze w 25 minu-

cie nasi przegrywali 51:55, 
aby drugą część trzeciej 
kwarty wygrać 16:4 (!) i 
tym samym po trzech od-
słonach prowadzić 67:59. 
W ostatniej ćwiartce Górni-
cy spokojnie kontrolowali 
przebieg potyczki odjeż-
dżając z wynikiem. Niemal 
tradycyjnie spustoszenie 
wśród rywali siał Krzysztof 
Jakóbczyk, którego w zdo-
bywaniu punktów wspierali 
Maciej Bojanowski oraz Da-
mian Cechniak. Ostatecznie 
wałbrzyszanie zwyciężyli 
88:75 umacniając się tym 
samym na fotelu wicelidera 
I ligi. 

W najbliższej kolejce 
podopieczni trenera Łuka-
sza Grudniewskiego wraca-
ją do hali Aqua-Zdroju. W 

sobotę o godzinie 18 podej-
mą broniącą się przed spad-
kiem Pogoń Prudnik trenera 
Dominika Tomczyka. Celo-
wo podajemy godzinę roz-
poczęcia, gdyż transmisję z 
meczu przeprowadzi strona 
tvcom.pl z komentarzem 
Dominika Hołdy oraz Jaku-
ba Zimy z zaprzyjaźnionego 
z nami portalu sportowy-
-walbrzych.com.pl. 

XXIV kolejka (zaległa) I 
ligi

GKS Tychy – Górnik 
Trans.eu Wałbrzych 75:88 
(18:18, 28:20, 13:29, 
16:21)

Górnik Trans.eu: Jakób-
czyk 21 (2x3), Bojanowski 
19 (2), Cechniak 17, Malesa 
11, Ochońko 10 (2), Zywert 
7, Durski 3, Koperski, Wró-

bel, Ratajczak. Trener: Łu-
kasz Grudniewski  

O pierwszą ligową wy-
graną

Coraz bliżej pierwsze-
go zwycięstwa w rozgryw-
kach I ligi są koszykarze na 
wózkach Górnika Toyota 
Wałbrzych. Pod koniec lu-
tego zespół trenera Marcina 
Balcerowskiego przegrał u 
siebie z Salutare Wrocław 
48:65, a przed tygodniem 
jeszcze bardziej nieznacz-
nie, bo 55:66 uległ rywalo-
wi z Konstancina. Liczymy, 
iż zwycięskie przełamanie 
nastąpi w sobotnim spot-
kaniu w hali Aqua-Zdroju. 
Przeciwnikiem Górnika 
będzie bowiem ekipa For 
Heroes Kraków, która ma 
na swym koncie jedno zwy-
cięstwo – wywalczone na 
początku grudnia nad wał-
brzyszanami (69:52). Po-
czątek zmagań o godzinie 
15.30.. 

Bartłomiej Nowak
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W Śląskim Centrum Tenisa 
bardzo dobrze wypadli za-
wodnicy Klubu Tenisowego 
Szczawno Zdrój. Aż 3 spo-
śród 8 graczy szczawień-
skiego klubu awansowało 
do ćwierćfinału zawodów. 
Zaangażowaniem i ambicją 
zwrócili na siebie uwagę 
między innymi tacy gracze 
jak Maksymilian Krzyżo-
siak-Michnikowski, Bruno 
Kokot, Gabriel Wójcicki, 

Antoni Pankowski, Marcin 
Andrzejczak.
 
Świetna postawa na korcie 
pozwoliła przebić się do 
strefy medalowej Marci-
nowi Andrzejczakowi, któ-
ry pokonał w ćwierćfinale 
Kacpra Królikowskiego ze 
Szczecina. Na tym etapie 
rywalizacji odpadli Gabriel 
Wójcicki oraz Bruno Kokot, 
którzy musieli uznać wyż-

szość odpowiednio Toma-
sza Berkieta z Warszawy i 
Jakuba Jędrzejczaka z Biel-
ska Białej.
 
Blisko strefy medalowej 
byli również zawodnicy 
KT Szczawno Zdrój, którzy 
startowali w deblu. Dotarli 
do ćwierćfinału.

JZ

W ostatniej edycji wielu 
okolicznych przedstawi-
cieli sportu chwaliło się 
na profilach społecznoś-
ciowych wyróżnieniem lub 
samą nagrodą. I tak 3 miej-
sce w kategorii Drużyna 
Dekady przypadło grupie 
biegowej Predators.
 
- Jesteśmy silną i zorga-
nizowaną grupą biegową, 
która aktywnie działa w 
Wałbrzychu przez okrą-
głe 12 miesięcy. Oprócz 

biegania, startowania 
w zawodach, wędrówek 
górskich zajmujemy się 
licznymi aktywnościami. 
Aktywnie włączamy się 
we wszelkie akcje mające 
miejsce w naszym mieście. 
Stworzyliśmy też własne 
projekty jak I Rodzinny 
Rajd Forteca. Zebraliśmy 
50 tysięcy złotych na rzecz 
wałbrzyskiego Hospicjum. 
Realizujemy też autorski 
projekt „Spełniamy marze-
nia dzieci niepełnospraw-
nych” - mówią przedsta-
wiciele grupy.

Zwycięzcą okazała się pił-
karska drużyna KS  Zdrój 
Jedlina Zdrój.
 
- Jest to dla nas wielkie 
wyróżnienie i wielki za-
szczyt. Teraz nie pozostaje 
nam nic innego niż praco-
wać dalej na rzecz naszego 
klubu – cieszą się w Jedli-
nie Zdroju.

 
Warto też zauważyć, że 
jedną z indywidualnych 
nagród otrzymał trener 
Victorii Wałbrzych. Został 
on Trenerem Dekady.
 
- Z opóźnieniem dotarła 
do mnie wiadomość, że 
zostałem zgłoszony do 68 
Plebiscytu Gazety Wroc-
ławskiej Trener Dekady. 
Spotkała mnie przemiła 
niespodzianka, gdy otrzy-
małem nagrodę,  dyplom, 
medal i plakietkę za zaję-
cie I miejsca, zwyciężając 
w eliminacjach powiatu 
Wałbrzych, co zaowoco-
wało też udziałem w finale 
dolnośląskim. Chciałbym 
z tego miejsca serdecznie 
podziękować wszystkim, 
którzy oddali na mnie swój 
głos – dziękował Mirosław 
Furmaniak.

Wiele osób pracuje na co 
dzień w sporcie. Trenerzy 

pracują ze swoimi pod-
opiecznymi, weryfikacją 
tej pracy są starty na are-
nach. Wyróżnienia, nagro-
dy są dla jednych i drugich 
czymś ważnym. Często są 
wartością dodaną, dzięki 
której trenerzy stają się 
lepszymi trenerami. Za-
wodnicy lepszymi spor-
towcami.

JZ

Marcin Andrzejczak z brązowym medalem MP U16

Nagrodzeni za dekadę sportu

Wielkim sukcesem dla Marcina Andrzejczaka zakończyły się Halowe Mistrzostwa Polski do lat 16, które rozegrano w Pszczynie. 

Zakończył się plebiscyt sportowy organizowany przez Gazetę Wrocławską już 68 raz. Nominacje, które trafiają do opinii publicznej w ciągu ostatnich lat 
pozwalały fanom sportu głosować na swoich faworytów. Szczególną wartość miały w tym przypadku nominacje ogłaszane przez kapitułę złożoną z eksper-
tów. Nieco z przymrużeniem oka zerkano w stronę tych kandydatur, które były dziełem czytelników.

Zdrój na dobrej drodze
Trwa okres przygotowawczy do rundy wiosennej sezonu 2020/2021. Po zluzowaniu ob-

ostrzeń, zespoły piłkarskie rozpoczęły sprawdzanie swojej formy w grach kontrolnych, któ-
re w wielu przypadkach przynoszą nam ciekawe wyniki i dużo przemyśleń na temat zbliżają-
cych się rozgrywek. Przyjrzeliśmy się reprezentantowi naszego regionu w Lidze Okręgowej.

KS Zdrój Jedlina Zdrój 
rozegrał do tej pory czte-
ry spotkania towarzyskie. 
Trzy z nich zakończyły się 
zwycięstwem. W jednym 
lepsi okazali się rywale. W 
pokonanym polu zostały 

ekipy grające na poziomie 
Wałbrzyskiej Serie A.

- W pierwszej zimowej 
grze kontrolnej Zdrój Jed-
lina-Zdrój pokonał druży-
nę Górnika Nowe Miasto 
Wałbrzych 3:2. Bramki dla 
naszego zespołu  zdobyło 
dwóch zawodników testo-

wanych. Następnie Zdrój 
pokonał wicelidera I gru-
py wałbrzyskiej Klasy A, 
zespół MKS-u Szczawno-
-Zdrój aż 6:1. Tu aż cztery 
trafienia zdobyli zawodni-
cy testowani. Dodatkowo 
po golu dołożyli Łukasz 
Samiec i Edward Chałupka. 
Wynik i gra były naprawdę 
okazałe - cieszą się w szta-
bie szkoleniowym klubu z 
Uzdrowiska.

W ostatniej grze kontrol-
nej drużyna Zdroju zagrała 

bardzo spokojnie i dość 
pewnie pokonała rywala z 
Lutomii.

- W czwartym sparingu 
pokonaliśmy w Dzierżo-
niowie czołową drużynę II 
grupy wałbrzyskiej Klasy A, 
Kłos Lutomia 2:1. Pierwsze 
trafienie dla Zielono-Cze-
rownych było trafieniem 
samobójczym, a druga 
bramkę dołożył zawodnik 
testowany.

Jedyną porażkę jedli-
nianie zanotowali w poje-

dynku z broniącą się przed 
spadkiem z IV ligi, ekipą KS 
Legnickie Pole.

- W drugim zimowym 
sparingu Zdrój przegrał w 
Strzegomiu z występują-
cym w zachodniej grupie 
dolnośląskiej IV ligi zespo-
łem KS Legnickie Pole 2:5. 
Także i w tym meczu bram-
ki dla naszego zespołu zdo-
było dwóch zawodników 
testowanych.

JZ


