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Dobrosław
Kowalski
futbol po mojemu....

Po co powiększać
Ekstraklasę?!
Sezon ligowy zbliża się do końca, w Ekstraklasie pozostały do
rozegrania tylko dwie kolejki,
mistrzostwo zapewniła sobie
już Legia. Ciekawie zapowiada
się jeszcze walka o ostatnie
miejsce w Europejskich Pucharach a i kwestia jedynego
w tym sezonie spadkowicza
nie jest oczywista. Z ligi spada
tylko jedna drużyna a awansują trzy bo od nowego sezonu
nasza kochana Ekstraklasa będzie liczyć osiemnaście zespołów. Czy pomysł powiększenia
ligi jest dobry? Ja uważam, że
nie! „Żonglowanie” składem
ligi i systemami rozgrywek z
założenia ma na celu znalezienie optymalnego rozwiązania
aby poziom ligi się podnosił i
była ona możliwie najatrakcyjniejsza. Jednakże ja uważam
to za przysłowiowe mieszanie
łyżeczką w szklance herbaty,
od czego słodsza ona się nie
stanie. W wielu krajach próbowano już różnych systemów,
grup mistrzowskich i spadkowych, play off’ów i in. i nigdzie
nie wpłynęło to na znaczący
wzrost poziomu danej ligi i
lepszą postawę drużyn na
arenie europejskiej. Wszędzie
ostatecznie wracano do tradycyjnego systemu ligowego.
Nie wiem więc dlaczego w
Polsce powielano drogę, która
nigdzie indziej się nie sprawdziła. Całe szczęście, że wycofano się z - jak to nazywał Michał Probierz - Pucharu Maja,
czyli dodatkowej rundy przy
podziale na grupę mistrzowską
i spadkową ale nie rozumiem
decyzji o powiększeniu ligi.
My nie mamy aż tylu klubów
na odpowiednim poziomie.
Spójrzmy tylko na obecny sezon - gdzie są dwie z trzech
drużyn, które awansowały rok
temu? Na samym dnie ekstraklasowej tabeli. Powiększenie
ligi doprowadzi wbrew zapewnieniom pomysłodawców do
spadku poziomu rozgrywek, a
nie jego podniesienia. Również
inne argumenty, bez związku
ze sportem a często wymieniane, tego nie uzasadniają. To się
po prostu nie broni. Tak jak powiedziałem wcześniej - samo
mieszanie nic tu nie da. Najpierw trzeba zadbać o rozwój
sportowy i organizacyjny (a
ten drugi znacznie wyprzedza
pierwszy) samych klubów, także tych z niższych lig i dopiero
potem myśleć o ewentualnym
powiększeniu Ekstraklasy.
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

www.30minut.pl

Chełmiec odkrywa karty
Choć do inauguracji nowego sezonu II ligi siatkarek pozostało około pięciu miesięcy, to skład
Chełmca Wodociągów jest niemal skompletowany. Rewolucji nie będzie, bo trudno „mieszać”
w drużynie, która rewelacyjnie radziła sobie na siatkarskich parkietach. W oczekiwaniu na ligowe emocje z udziałem zespołu Marka Olczyka zapraszamy do oglądania turnieju kwalifikacyjnego do Mistrzostw Europy kobiet U-16, który dzisiaj rozpoczyna się w Aqua-Zdroju.
szego zespołu - zakończył
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do
pierwca weekendowych zmagań
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oraz druga najlepsza ekipa
spośród wszystkich pięciu grup. Co prawda kibice
wciąż nie mogą obejrzeć
ciekawie zapowiadających
się spotkań z trybun Aqua-Zdroju, ale transmisję
z turnieju przeprowadzi
stacja Polsat Sport. Warto
również wspomnieć o wałbrzyskim akcencie zawodów. Menadżerem Polek
jest bowiem Adam Nowik,
były znakomity siatkarz,
reprezentant kraju, który w
latach 90 przez cztery sezony bronił barw Chełmca
Wałbrzych.
Harmonogram turnieju
Piątek – 7 maja:
godz. 16: Polska – Litwa
godz. 19: Holandia – Francja
Sobota – 8 maja:
godz. 16: Polska – Francja
godz. 19: Litwa – Holandia
Niedziela – 9 maja:
godz. 13: Francja – Litwa
godz. 16: Polska – Holandia
fot. archiwum
Bartłomiej Nowak

Czas rozpocząć akcję „Czarni”
Półfinał I ligi pomiędzy Górnikiem Trans.eu oraz WKK Wrocław przejdzie do historii tych rozgrywek. Na szczęście dla nas
historii z happy endem, gdyż mimo wzlotów i upadków to biało-niebiescy wyszli z derbowej rywalizacji zwycięsko. W tym
wypadku za słowem „zwycięsko” kryje się awans do ostatniej odsłony zmagań o Ekstraklasę, o którą powalczymy z Grupą
Sierleccy-Czarnymi Słupsk.
Trwa piękny sen podopiecznych trenera Łukasza
Grudniewskiego, którzy pokonali kolejną przeszkodę
na drodze po upragniony
awans do Ekstraklasy. Nie da
się ukryć, iż biało-niebiescy
wystawili swych kibiców na
sporą próbę, gdyż po dwóch

spotkaniach w Wałbrzychu i
rewanżach w stolicy Dolnego
Śląska mieliśmy remis 2:2, a
zatem o wszystkim miał zadecydować piąty pojedynek
pod Chełmcem. Pojedynek,
który ze względu na zbliżający turniej kwalifikacyjny do
Mistrzostw Europy siatkarek

KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię: Oliwia
Nazwisko: Łuszyńska
Data urodzenia: 21 maja 2001 roku
Pseudonim sportowy: Oli
Klub: MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych
(siatkówka)
Największy dotychczasowy sukces?
Moim zdaniem największym sukcesem był tegoroczny sezon w barwach Chełmca Wodociągów, w
którym zajęliśmy 2. miejsce w naszej grupie, a w rezultacie włączyliśmy się do walki o awans do I ligi.
Kto jest twoim idolem sportowym?
Moim idolem sportowym jest Micah Christenson, który występuje w reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Odkąd zaczęłam grać na pozycji rozgrywającej, czyli
młodziczek, obserwuję jego karerię, a także oglądam filmy z jego udziałem na YouTube. Podglądam jego zagrania i staram się na nim wzorować. Jako ciekawostkę
podam, że przez wiele lat trzymałam jego zdjęcie w portfelu na szczęście, a nawet
miałam swój pokój wyklejony jego zdjęciami oraz plakatami. Drugim moim idolem jest Benjamin Toniutti, który gra w ZAKS-ie Kędzierzyn-Koźle i reprezentacji
Francji. Dlatego że pomimo niskiego wzrostu i niezbyt dobrych parametrów fizycznych potrafi grać na najwyższym poziomie, więc dla mnie jest dużą motywacją.
Dlaczego siatkówka?
moim przypadku przygoda z siatkówką zaczęła się dość niespodziewanie, gdyż
moja rodzina ma koszykarskie korzenie, więc jestem wyjątkiem od reguły. Początkowo próbowałam różnych sportów: pływania, tańca i jazdy konnej, ale przy
żadnej z dyscyplin nie zostałam na dłużej. Pewnego dnia rodzice zabrali mnie na
trening siatkówki w MKS-ie Świdnica. Spodobało mi się, zostałam przy siatkówce
i tak już prawie 10 lat uprawiam tę piękną dyscyplinę sportu. Mogę śmiało powiedzieć, że jest to zdecydowanie moja miłość.
Jaki cel chcesz osiągnąć?
Moją ambicją jest granie w najwyższych ligach. To cel długoterminowy. Jeśli chodzi o krótkoterminowe cele, to praca nad sobą i awans w najbliższym sezonie z
Chełmcem do I ligi. Osobiście zaś chcę pracować nad sobą i z każdym treningiem,
z każdym dniem poprawiać jakieś aspekty gry w siatkówkę.

(piszemy w osobnym tekście),
odbył się w Hali Wałbrzyskich
Mistrzów.
Mimo braku kibiców, którzy
obserwowali środową potyczkę zza okien, „wałbrzyski kocioł” okazał się mało gościnny
dla Piotra Niedźwiedzkiego i
spółki. Przyjezdni prowadzili
jedynie przez pierwsze 150
sekund, kiedy to do remisu
5:5 celną „trójką” doprowadził jeden z bohaterów meczu – Damian Durski. Potem
potyczka toczyła się pod
znakiem wyraźnej dominacji
chłopców
Grudniewskiego,
którzy szybko wyleczyli przyjezdnych z marzeń o awansie
do finału ligi. Na półmetku rywalizacji było 50:37 dla Górników, a po zmianie stron nasi
nie zwalniali tempa powiększając przewagę, która w najlepszym momencie wynosiła
23 „oczka” (74:41 w 31 minucie). Ostatecznie spotkanie
zakończyło się wysokim, ale
całkowicie zasłużonym triumfem Bartłomieja Ratajczaka i
spółki 89:70.
Niestety, czasu na odpoczynek wałbrzyszanie mają bardzo niewiele, gdyż już dzisiaj

wyjeżdżają do Słupska, aby w
najbliższą sobotę i niedzielę
rozpocząć finałową rozgrywkę z Czarnymi. Dwa pierwsze
mecze odbędą się na terenie rywala, po czym walka o
awans przeniesie się do Aqua-Zdroju. Trzymamy zatem
kciuki za biało-niebieskich i
oczywiście nie mielibyśmy nic
przeciw, aby w kolejny weekend nasi postawili kropkę nad
„i” powracając po 14 latach
przerwy na najwyższy szczebel rozgrywkowy w kraju.
Pófinał I ligi koszykarzy
Górnik Trans.eu Wałbrzych
– WKK Wrocław 89:70 (28:20,
22:17, 19:14, 20:19) (stan rywalizacji 3:2; awans do rundy
finałowej – Górnik Trans.eu
Wałbrzych)
Górnik Trans.eu: Zywert 23
(3x3), Bojanowski 13, Durski 12 (2), Jakóbczyk 12 (2),
Ochońko 8 (2), Cechniak 8,
Malesa 8, Koperski 3 (1), Wróbel 2, Ratajczak, Niziński, Makarczuk. Trener: Łukasz Grudniewski.
Bartłomiej Nowak
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W drodze na szczyt
Mecz z Armią Poznań pokazał, że potyczki z najlepszymi drużynami w lidze są dla Miners
sporym wyzwaniem. Zespół z Wielkopolski w pierwszej kolejce zwyciężył w Wałbrzychu
pewnie, ale pomimo wysokiego wyniku, były fragmenty, w których gospodarze pokazali, że
grać w futbol potrafią.

www.30minut.pl
nak zdecydowanie pierwszoligowa drużyna i traktujemy to
jako dobra lekcje – mówił dla
Halftime,oficjalnego patrona
rozgrywek, prezes Miners, Paweł Sołtysiak.
Poznaniacy wygrali, ale przy
okazji podrażnili ambicje dumnych Górników.
-Atmosfera w drużynie jest
dobra, zawodnicy są sportowo podrażnieni pierwszym
meczem wierzę, że powalczą
o zwycięstwo – mówi prezes
klubu.
Miners do Łazisk Górnych
na mecz z Młotami udali się
bardzo dobrze przygotowani
taktycznie. Sztab szkoleniowy
wałbrzyskiej drużyny wcześnie
rozpracował rywali.

-Mecz z Armią to była dobra
lekcja futbolu i mocne wyzwanie na początek sezonu. Mimo

że wynik o tym nie mówi, mecz
w pierwszej połowie był dosyć zacięty. Nie wykorzysta-

liśmy kilku wizyt w redzone,
co przełożyło się niestety na
tablice wyników. Armia to jed-

-Hammers w ofensywie
opierają swoja grę o solidnego
rozgrywającego i skutecznych
skrzydłowych. Mamy jednak
dobry defense, ale i nasz atak
jest różnorodny. Umiemy grać
technicznie, a kiedy trzeba i

Przełamanie Zagłębia
Po dwóch wysokich porażkach, kibice wałbrzyskiego Zagłębia zastanawiali się jak będzie wyglądał mecz z zawsze groźnym Górnikiem Gorce. Tym bardziej, że pierwszego gola, gospodarze zdobyli już w 40 sekundzie spotkania.
Na wyrównanie czekałem z 16 metra popisał
próbowali zaatakować, ale
w stosunkowo łatwy spoliśmy 20 kolejnych minut.
się Jakub Fijałkowski. W
brakowało w ich akcjach
sób kasowała defensywa
Tym razem ładnym strzaodpowiedzi gospodarze
precyzji. Groźne sytuacje
Zagłębia.
Po zmianie stron spotkanie było wyrównane.
Żadnej z drużyn nie udało
się zapewnić sobie przewagi, która udałoby się zamienić na bramki. Z każdą
kolejną minutą gry zbliżaliśmy się do końca meczu
i podziału punktów. Kiedy
wszyscy się już z tą myślą
pogodzili, przytomnością
umysłu popisał się Krzysztof Prus. Pomocnik wałbrzyskiej drużyny umieścił
piłkę w bramce w najmniej
oczekiwanym momencie.
Dało to jednak gościom
komplet punktów.

również fizyczny futbol - dodaje Paweł Sołtysiak.
Słowa prezesa okazały się
prorocze. Doskonała gra Miners w ataku i solidna obrona
dała wałbrzyszanom i komplet
punktów. Świetny mecz rozegrał Jakub Zieliński, którego
wybrano MVP zawodów. Zwycięstwo sprawiło jednak, że
zespół prowadzony przez rozgrywającego rodem z Krajów
Beneluksu, już dzisiaj myśli o
kolejnym meczu w Rzeszowie.
-Po drugim meczu plasujemy się na 4 miejscu w tabeli 2
ligi, ale już 22 maja zagramy na
wyjeździe z Rzeszów Rockets i
zawalczymy o jeszcze wyższą
pozycję – zapowiadają Minersi
1 mecz – 25 kwietnia
Miners Wałbrzych – Armia
Poznań 6:36
2 mecz – 3 maja
Hammers Łaziska Górne –
Miners Wałbrzych 10:27
JZ
Po meczu otrzymaliśmy
dodatkowo oficjalne potwierdzenie od byłego już
szkoleniowca
pierwszej
drużyny Łukasza Wojciechowskiego o rezygnacji
z pełnionej dotychczas
funkcji.
„Informuje,
że
do
czerwca moje obowiązki
w drużynie seniorów przejął Jarek Borcoń. Później
trenerem ma zostać Eugeniusz Piechocki. Ja się skupiam na drużynie seniorek
w IV lidze kobiet i drużynie młodzika.”
Górnik Gorce – Zagłębie Wałbrzych 1:2 (1:1)
1:0 – 1’ Rafał Krawczyński
1:1 – 19’ Jakub Fijałkowski
1:2 – 82’ Krzysztof Prus
JZ

Mineralni na czwórkę

MKS Szczawno Zdrój bez większych problemów pokonał Orła Witoszów aplikując rywalowi aż
11 bramek. Punkt dołożyły rezerwy i dzień meczowy w uzdrowisku zaliczony na czwórkę z plusem.
Po pierwszej połowie nic zaliczając jednocześnie kilka nie w drugich 45 minutach
nie wskazywało, że zwycię- nietuzinkowych zagrań.
doprowadził do remisu.
stwo będzie tak okazałe. GoZespół rezerw na własnym
MKS Szczawno Zdrój –
spodarze po 45 minutach boisku zmierzył się z zawsze Orzeł Witoszów 11:1 (4:1)
gry prowadzili 4:1, a ich gra groźną Nysą Kłaczyną. MiTobiasz x2, Czechura x2,
sugerowała, że kolejne gole neralni zaczęli od mocnego Brzeziński x4, Choiński x2,
są tylko kwestią czasu, to jed- uderzenia. Szybkie dwa ciosy Maliszewski – Furmankiewicz
nak wynik końcowy zaskoczył Bartłomieja Kulika pozwoliły
MKS II Szczawno Zdrój –
wszystkich. Dobrą skutecz- poczuć się pewnie w rywali- Nysa Kłaczyna 2:2 (2:0)
nością popisał się Filip Brze- zacji ambitnym zespołem z
Kulik x2 – Kopczyński, Liziński, który w ciągu kilku Kłaczyny, który nieoczekiwa- piński
minut podwoił swój dorobek,
JZ

fot. Bartek Nowak
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Samba wśród Gladiatorów

Goście szybkim kreowaniem
akcji zaskoczyli wałbrzyszan,
którzy mieli spore problemy
z powstrzymywaniem dynamicznych ataków Mendesa.
Brazylijczyk prezentował się na
tyle dobrze, że momentami wydawało się, iż sam zdoła pokonać Rafała Koszyka. Pierwszym
okazał się jednak Mateusz
Kaźmierczak, który wykończył

świetne podanie z głębi pola.
Później jeszcze gościom udało
się precyzyjnie rozegrać kilka
stałych fragmentów gry. Ich
efektem były kolejne trafienia.
Skuteczności zabrakło za
to gospodarzom, którzy kilkukrotnie próbowali umieścić
piłkę w bramce Włókniarza.
Na szczęście dla Gladiatorów

Zaiskrzyło na Szczycie
To był taki mecz, na który kibice czekają długimi miesiącami. Szczyt w bieżącym sezonie
ma też dar tworzenia widowiska, o którym nie sposób zapomnieć. Tak było w meczu z Mieroszowem. Tak też było w pojedynku z Iskrą.
Po bramce kontaktowej
nownie goście umieścili
Pierwszego gola w mepodopieczni Rafała Lipińpiłkę w bramce. Rozmiary
czu zdobyli goście, którym
skiego próbowali szybko
porażki zmniejszył jeszcze
udała się ta sztuka już w 7
doprowadzić do wyrówLipiński i mecz dobiegł
minucie. Później, pomimo
nania. Ich odważna gra
końca.
starań z obu stron, bramka
została jednak ukarana
padła dopiero pod koniec
kolejnym trafieniem RaPozostałe drużyny z
pierwszej części spotkadosława Łatki. Później donaszego regionu zdobyły
nia. Nieoczekiwanie dla
czekaliśmy się kilku szatego dnia punkty. Komplet
wszystkich piłka ponowleńczych minut. Najpierw
przypadł rezerwom MKSu,
nie wylądowała w siatce
drugiego gola zdobywają
jeden zasilił ekipę z Miegospodarzy.
gospodarze, by po zaleroszowa.
dwie 120 sekundach ich
Po krótkim odpoczynku
bramkarz musiał raz jeszWyniki
Wałbrzyskiej
sygnał do ataku dla Szczycze wyciągać piłkę z siatSerie B
tu dał Jarosław Grzesiak.
ki. Szczyt zaatakował i po15 kolejka (1 maja)

Dominator Chajewski

Kolejne zwycięstwo podopiecznych trenera Marcina Domagały stało się faktem. Pomimo
doskonałej gry MKSu Szczawno Zdrój, gospodarze byli tego dnia nie do zatrzymania.
Przed meczem trener Mineralnych był pełen respektu do
rywala.
- Na pewno faworytem
tego meczu jest Górnik Wałbrzych, który nie stracił jesz-

cze w lidze żadnego punktu i
w szczególności u siebie gra
bardzo skutecznie. Szanujemy przeciwnika, ale znamy
też swój potencjał. Mamy pomysł na ten mecz i na pewno

zrobimy wszystko, żeby sprawić niespodziankę. Nie muszę
specjalnie mobilizować swoich zawodników na ten mecz,
wszyscy już czekamy na to
spotkanie… - mówił Rafał Siczek.
Goście starali się spełnić
przedmeczowe zapowiedzi,
ale jak się okazało, dotrzymanie obietnicy stało się
wyjątkowo trudne. Kluczem
do sukcesu było opanowanie
środkowej strefy boiska. Piłkarze Górnika szybko narzucili
swój rytm gry, co przyniosło
skutek już w 14 minucie. Po
kolejnych 10 minutach Damian Chajewski cieszył się z
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Jakub
Zima

Jeszcze jesienią zdecydowanym faworytem tego pojedynku byłaby drużyna Podgórza. Dobrze przepracowana przerwa
zimowa rywali wałbrzyskiej drużyny zmieniła układ sił, co było widoczne na boisku.
świetnie tego dnia dysponowany był Rafał Steciuk.
- Pierwszą bramkę straciliśmy po prostopadłym podaniu ze środka boiska do napastnika gości, który umieścił
piłkę w siatce. Trzy kolejne
bramki straciliśmy po stałych
fragmentach gry, w tym jedną
samobójczą Jacka Hertmanowicza. W drużynie gości dobry
występ zanotował bramkarz,
który w kilku sytuacjach uratował swój zespół przed stratą
bramki, dzięki czemu nie pozwolił na złapanie kontaktu naszej drużynie. Mecz zasłużenie
wygrali zawodnicy z Głuszycy
pomimo, że mieli do dyspozycji gołą jedenastkę. Szybko
trzeba otrząsnąć się po porażce i jechać w poniedziałek 3.05
na godzinę 11 do Mokrzeszowa
po 3 pkt z drużyną Zielonych

SPORTOWY
WAŁBRZYCH

sport na zimno

którzy przegrali dwa pierwsze
mecze rundy rewanżowej –
ocenili mecz przedstawiciele
klubu z Wałbrzycha.
Ostatecznie w poniedziałkowych potyczkach, zarówno Włókniarz, jak i Podgórze
odnieśli zwycięstwa. Patrick
ponownie wpakował piłkę do
bramki. Wałbrzyszanie komplet punktów zapewnili sobie
dopiero w końcówce spotkania.
01.05| Podgórze Wałbrzych
– Włókniarz Głuszyca 0:4 (0:2)
03.05| Włókniarz Głuszyca
– Zieloni Mrowiny 5:0 (3:0)
03.05| Zieloni Mokrzeszów
– Podgórze Wałbrzych 2:3
(2:0)
JZ
Szczyt Boguszów – Iskra
Witków Śląski 3:5 (0:2)
Płomień Dobromierz –
MKS II Szczawno Zdrój 2:4
(1:2)
Sparta Przełom Pastuchów – KP MCK Mieroszów
2:2 (0:1)
16 kolejka (3 maja)
Sokół Kostrza – KP MCK
Mieroszów 2:6 (1:5)
MKS II Szczawno Zdrój –
Nysa Kłaczyna 2:2 (2:0)
Iskra Witków Śląski –
Sparta Prełom Pastuchów
12:1 (6:0)
Tęcza Bolesławice –
Szczyt Boguszów 1:5 (1:2)
JZ
drugiego trafienia. Przed przerwą gospodarze nie potrafili
już pokonać Marcina Malczewskiego.
Po zmianie stron nie czekali jednak długo. Swojego
debiutanckiego gola dla Górnika zdobył zaledwie 16-letni
Oskar Nowak. Po godzinie gry
było już 4:0 dla biało-niebieskich. Tuż przed końcem rywalizacji, dzieła zniszczenia
dokonał nie kto inny jak dominator Chajewski.
Górnik Wałbrzych – MKS
Szczawno Zdrój 5:0 (2:0)
1:0 – 14’ Damian Chajewski
2:0 – 24’ Damian Chajewski
3:0 – 47’ Oskar Nowak
4:0 – 60’ Damian Chajewski
5:0 – 86’ Damian Chajewski
JZ

Trzeba przybić piątkę
Jakże piękne oblicze sportowej rywalizacji obserwujemy w pojedynku pomiędzy Górnikiem i WKK.
Dwa jednostronne, choć
z odmiennym skutkiem,
spotkania w Wałbrzychu i
dwa genialne thrillery we
Wrocławiu, sprawiły, że
zagramy raz jeszcze. Kto
przybije piątkę?
W sobotnim pojedynku
dreszczowiec
przyniósł
wiele radości wałbrzyskim
kibicom. Wyborne spotkanie zagrał tego dnia Jan Malesa, ale też dużo ważnych
punktów rzucił Ochońko
czy Jakóbczyk. Trener Łukasz Grudniewski po zwycięskim meczu mógł powiedzieć, że jeszcze tylko
jeden mały krok i gra w elicie będzie na wyciągnięcie
ręki. 2 maja role się jednak
odwróciły. Po kapitalnej
pierwszej połowie, przyszedł kryzys po przerwie.
Wrocławianie odrobili straty i zaczęli przeć do przodu.
Swoje zrobił Koelner. Niemalże bezbłędny był Sitnik.
Skończyło się wygraną i
wizją piątego spotkania w
Wałbrzychu.
Teraz czeka nas pojedynek
o wszystko. Jeden mecz.
Śmiało można powiedzieć,
że wszystko zaczyna się
od nowa, bo przecież to co
było już dzisiaj się nie liczy!! Liczy się tylko najbliższy mecz. To że ważny,
świadczy o nim duże zainteresowanie. Kibice pytali
nawet o możliwość wystawienia telebimu. Dodatkowo rozstrzygnięcie nastąpi w Hali Wałbrzyskich
Mistrzów! Wałbrzyskich!!
Oznacza to, że...
No właśnie przeczytacie to
już jak będziemy znali wynik i wtedy będziemy mogli
sobie dopowiedzieć WAŁBRZYSKICH
MISTRZÓW,
chyba że przegraliśmy i
teraz liżemy rany, zastanawiając się co przyniesie
jutro.
JZ
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PODIUM W KAŻDEJ KATEGORII
Stare Bogaczowice - 01 maja 2021
Skrzaciątka Dziewczęta (2013r. - 2014r.)
1 TCHOROWSKA Katarzyna KLUB KOLARSTWA NEXELO
WAŁBRZYCH
2 FRANKOWSKA Julita SZKÓŁKA KOLARSKA RADWANICE
3 ZASĘPA Natalia KTK KALISZ
Skrzaciątka Chłopcy (2013r. - 2014r.)
1 29 BĄK Tymoteusz BRYKSJUSZ GOSCIĘCIN
2 50 WĄDOŁOWSKI Iwo NIESTOWARZYSZONY
3 25 BAGROWSKI Stanisław AKADEMIA KOLARSKA MITUTOYO AZS WRATISLAVIA WROCŁAW

Krasnale Chłopcy (2015r. - 2016r.)
1 87 LEŚNIEWSKI Krzysztof GMINNY LUDOWY KLUB
SPORTOWY W JAWORZY...
2 88 DRAHAN Aleksander KLUB KOLARSTWA NEXELO
WAŁBRZYCH
3 86 JAŹWICKI Franek
Krasnale Dziewczęta (2015r. - 2016r.)
1 LASKOWSKA Hanna GŁUCHOŁASKI LUDOWY KLUB KOLARSKI VICT...
2 SANIUTA Maria SANIUTA TEAM
Krasnoludki Chłopcy (2017r. - 2019r.)
1 GŁADYSZ Aron ROZRYWKOLAND
2 CICHOŃ Dominik BOBO ATHLETE
3 PYDYCH Miłosz GŁUCHOŁASKI LUDOWY KLUB KOLARSKI VICT...

LIGA RUSZYŁA!

W minioną sobotę 01.05.2021 roku odbył się pierwszy wyścig szóstej edycji Ligi MTB XC
Aglomeracji Wałbrzyskiej - 2021. Najważniejszą informacją jest fakt, że do wyścigu zgłosiła się rekordowa liczba 285 zawodniczek i zawodników!
dale oraz certyfikaty uczestnictwa. W tym roku posiłki i
napoje serwowała miejscowa
restauracja „Soczyste Pieczyste”. Organizatorzy VI-tej
edycji ligi bardzo dziękują
za pomoc i wsparcie gospodarzom gminy, personelowi
Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego i Szkoły
Podstawowej w Starych Bogaczowicach oraz restauracji
„Soczyste Pieczyste”. Organizatorzy gratulują wszystkim
zawodnikom wspaniałej sportowej rywalizacji.

Krasnoludki Dziewczęta (2017r. - 2019r.)
1 SZLENDAK Karina NIESTOWARZYSZONY
2 KURPIEWSKA Olga NIESTOWARZYSZONA
Skrzaty Chłopcy (2011r. - 2012r.)
1 PROKOPSKI Rafał MITUTOYO AZS WRATISLAVIA WROCŁAW
2 KURPIEWSKI Ryszard MITUTOYO AZS WRATISLAVIA
WROCŁAW
3 SZYMAŃSKI Adam WKK 0
Skrzaty Dziewczęta (2011r. - 2012r.)
1 77 KALECIŃSKA Olga MITUTOYO AZS WRATISLAVIA
WROCŁAW
2 76 DRAHAN Hanna KLUB KOLARSTWA NEXELO WAŁBRZYCH
3 81 MACIEJEWSKA Dominika SK JERZMANOWA
Żak (2009r. - 2010r.)
1 STRUZIK Michał WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI
2 DROZDOWSKI Adam SK MKS POLKOWICE
3 OKARMUS Oliwier GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY
W JAWORZY...
Młodzik (2007r. - 2008r.)
1 STRUZIK Aleksander WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI
2 NOCULAK Rafał UKS SPORT BRALIN
3 BEREŹNICKI Kosma KS OPTYK-OKULAR JELENIA GÓRA
Młodziczka (2007r. - 2008r.)
1 POROŚ Karolina MITUTOYO AZS WRATISLAVIA WROCŁAW
2 AMBROŻKIEWICZ Maria WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI
3 BIELAWSKA Anna KS OPTYK-OKULAR JELENIA GÓRA
Junior Młodszy (2005r. - 2006r.)
1 BAKALARZ Szymon UKS DREAM-BIKE BIELAWA
2 JAŚKIEWICZ Leszek WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI
3 KLUSS Nataniel NIEZRZESZONY
Juniorka Młodsza (2005r. - 2006r.)
1 GRZEGORZEWSKA Natalia MITUTOYO AZS WRATISLAVIA WROCŁAW
2 MATUŁA Alicja WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI
3 BARTOSIEWICZ Natalia UKS DREAM-BIKE BIELAWA

Występujący
zawodnicy
byli w wieku od 2 do 16 lat.
Warto wspomnieć, że podczas wyścigu zawodnicy starszych kategorii zmagali się z
dość trudną trasą o dystansie
prawie trzech kilometrów.
Mimo wszystko nie brakowało uśmiechu i zdrowej sportowej rywalizacji kolarskiej.
Zawody otworzył honorowy
patron Ligi, lider Aglomeracji
Wałbrzyskiej, Prezydent Miasta Wałbrzycha dr Roman Szełemej. Warto również zaznaczyć, że gościem zawodów był

Prezes Dolnośląskiego Związku Kolarskiego Pan Rafał Jurkowlaniec. Nad przebiegiem
zawodów czuwał również
gospodarz Gminy Stare Bogaczowice - Wójt Mirosław Lech
oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej - Pani Radosława
Stramel-Świteńka.
Wyścigi
rowerowe w poszczególnych
kategoriach wiekowych rozgrywane były w malowniczej
scenerii miejscowego zalewu.
Wszyscy uczestnicy zawodów
otrzymali pakiety startowe z
drobnymi upominkami, me-

Następny wyścig już w następną sobotę 08.05.2021
roku w Wałbrzychu przy ulicy
Ratuszowej.
MR/PAS
Foto: MR/liga XC MTB
Organizatorzy proszą o
wcześniejszą
rejestrację
przez stronę interentową
zawodów gdyż liczba startujących jest ograniczona.
https://biurozawodow.eu/
zgloszenia

