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Leon Madsen o medalowym sezonie i przyszłości

Po zakończonym sezonie, 
oprócz zasłużonego od-
poczynku, Leona Madse-

na czekają operacje, które ze 
względu na trwający sezon, 
musiały zostać odłożone na 
późniejszy termin. Niedawno 
w jednym z częstochowskich 
klinik przeszedł pomyślnie 
operację kręgosłupa, na które-
go ból, kapitan forBET Włók-
niarz Częstochowa, uskar-
żał się już od jakiegoś czasu. 
Najprawdopodobniej czeka 
go niebawem drugi zabieg. 
Tym razem z bolącej nogi wy-
ciągnięte zostaną metalowe 
bodźce, które przesuwając się 
podczas upadku podczas do-
mowego spotkania z MRGAR-
DEN GKM Grudziądz, powo-
dują powracającą opuchliznę 
i ból kostki u zawodnika Czę-
stochowskich Lwów. 

Podczas ostatniej rundy cyklu 
Grand Prix w Toruniu ambit-
ny Duńczyk zdobył komplet 
21 punktów. Został pierw-
szym żużlowcem, który za-
równo wygrał kwalifi kacje, 
które odbywają się od tego 
sezonu w cyklu GP, a później 
całe zawody. Tor w Toruniu 
szczególnie przypadł do gustu 
31-latkowi. Oprócz zwycięstwa 
w Grand Prix Polski, wygrał na 
MotoArenie drugą eliminację 
mistrzostw Europy SEC. 

Tak, ale nie jest to mój ulubio-
ny tor. Rozmawialiśmy troszkę 
o mojej dominacji podczas tych 
całych zawodów w czasie powro-
tu do domu. To był trochę taki 
pokaz siły z mojej strony jeżeli 
chodzi o cały ten weekend, po-
nieważ oprócz tego, że wygrałem 
zawody z maksymalną liczbą 21 
punktów to również wygrałem 

w piątek kwalifi kacje. Ta sztuka 
nie udała się żadnemu zawodni-
kowi wcześniej. Bardzo się cieszę, 
że mogłem właśnie w taki spo-

sób zakończyć te zawody. Było 
to bardzo pozytywne dla mnie. 
Bardzo istotne było to, że po raz 
pierwszy od dłuższego czasu 
startowałem bez jakiejkolwiek 
blokady, jeżeli chodzi o moją 
kostkę i ta jazda dawała mi na-
prawdę wiele radości.

Srebrny medal w debiutanc-
kim sezonie Mistrzostw Świa-
ta, brązowy medal Mistrzostw 
Europy, brązowy medal Dru-
żynowych Mistrzostw Polski 
z forBET Włókniarz Często-
chowa, najlepszy zawodnik, 
jeżeli chodzi o średnią zdobycz 
punktową w PGE Ekstralidze 
zarówno w sezonie, jak play-
-off ach, to wszystko pomimo, 
że tak naprawdę od połowy se-
zonu Leon Madsen zmagał się 
z kontuzjami, czy to pleców, 
czy później kostki. 

Starałem się cały sezon bardzo 
ciężko pracować, by zdobyć te 
upragnione cele, które sobie po-

stawiłem przed sezonem. Zawsze 
mocno pracowałem i cały czas 
mam jeden cel w głowie, aby 
zostać w przyszłości mistrzem 

świata. To jest moja determina-
cja i nigdy nie przestanę praco-
wać ciężko dopóty dopóki nie 
zdobędę tego tytułu. Naprawdę 
nie mogę doczekać się już sezonu. 
Mam nadzieję, że będę zdrow-

szy, nie będę zmagał się z żadną 
kontuzją oczywiście i będąc cały 
czas w formie będę mógł walczyć 
o ten złoty medal. 

Kapitan forBET Włókniarz 
Częstochowa podsumował mi-
niony sezon, a także nakreślił 
wyzwania z jakimi drużyna 

zmierzy się w przyszłym sezo-
nie.

Uważam, że mamy obecnie bar-
dzo dobry zespół. Podsumowu-
jąc starty w tym roku naprawdę 

uważam, że cała drużyna bar-
dzo starała się przez cały sezon 
i ostatecznie zdobyliśmy medal, 
czym zaskoczyliśmy wielu ob-
serwatorów. Niespodzianką był 
już sam awans do fazy play-off . 
Zdobywając brązowy medal da-
liśmy dużo radości naszym kibi-
com oraz osobom wspierającym 
nasz klub. Z tygodnia na tydzień 
mamy coraz więcej kibiców. 
Włókniarz w przyszłym roku na 
pewno będzie mocniejszą druży-
ną, której celem będzie ponownie 
awans do play-off ów, a od tego 
momentu wszystko jest możliwe. 
Pierwszym celem na pewno bę-
dzie dostanie się do fazy play-off . 
Wszystkie drużyny w PGE Eks-
tralidze wyglądają naprawdę na 
bardzo mocne, wszystkie zawody 
będą na pewno bardzo wyrów-
nane. Zobaczymy jak to wszyst-
ko się potoczy.

Leon Madsen, pomimo zakoń-
czonego niedawno sezonu, 
z marszu rozpoczął przygoto-
wania do przyszłej kampanii 

żużlowej. 

Nie lubię tak niskiej temperatury 
jaka występuje w Polsce w okre-
sie zimowym, dlatego robię co 
tylko możliwe, aby spędzać zimę 
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w ciepłym klimacie. Może ja 
i Kenneth Bjerre wybierzemy się 
gdzieś na wspólne przygotowa-
nia do sezonu, na pewno jest to 
dobra rzecz. Już od razu po za-
kończeniu tego sezonu, mam na-
kreślony w głowie pewien plan 
przygotowań do przyszłego sezo-
nu. Rozpoczynam analizę pew-
nych rzeczy, co ja i mój zespół 

możemy zrobić lepiej w nowym 
roku. Oczywiście cały czas będę 
utrzymywał formę na wysokim 
poziomie, cały czas będę ćwiczył 
i dążył do celu, którym oczywi-
ście w przyszłym sezonie jest zdo-
bycie tytułu Mistrza Świata.

Rafał Borek
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Sezon żużlowy A.D. 2019 
już za nami. Miniony rok 
okazał się niezwykle uda-

ny dla częstochowskiego żuż-
la. Jeźdźcy forBET Włókniarz 
Częstochowa w ostatnich mie-

siącach rozbili bowiem bank 
z medalami mistrzostw Polski. 
Na szczególne wyróżnienie 
zasługuje przede wszystkim 
trzecie miejsce wywalczone 
przez biało-zielonych w PGE 

Ekstralidze. Tym bardziej, iż 
na ten sukces pod Jasną Górą 
czekano aż równą dekadę.
Brązowe krążki Drużynowych 
Mistrzostw Polski ekipa forBET 
Włókniarza zapewniła sobie po 

ostatnim dwumeczu ze Stelmet 
Falubazem Zielona Góra. Patrząc 
przez pryzmat całego sezonu dro-
ga do tego sukcesu nie była usłana 
różami. Końcowy wynik zespołu 
Lwów był jednak w pełni zasłu-
żony. W rywalizacji z Myszkami 
biało-zieloni triumfowali wszak 
przekonująco, różnicą aż dwu-
dziestu trzech punktów – 101:78.

To jednak nie koniec sukcesów 
częstochowskich gladiatorów 
czarnego owalu w tym roku. Z bar-
dzo dobrej strony przez cały sezon 
prezentowali się bowiem mło-
dzieżowcy, startujący we wsze-
lakich rozgrywkach pod szyldem 
Bocar Włókniarza Częstochowa. 
Młodsza część biało-zielonego te-
amu wywalczyła srebrny krążek 
Drużynowych Mistrzostw Polski 
Juniorów oraz brązowy w Mło-
dzieżowych Mistrzostwach Polski 
Par Klubowych. Ponadto Jakub 
Miśkowiak okazał się najlepszym 
juniorem w naszym kraju w kate-

gorii do 21 (Młodzieżowe Indywi-
dualne Mistrzostwa Polski) oraz 
do 19 lat (finał Brązowego Kasku). 
Wspólnie z reprezentacją narodo-
wą sięgnął także po złoty krążek 
Drużynowych Mistrzostw Europy 

Juniorów. Z kolei Michał Gru-
chalski na zakończenie startów 
w wieku juniorskim zajął drugą 
lokatę w finale Srebrnego Kasku.
Nieźle radzili sobie również pozo-
stali podopieczni Marka Cieśla-
ka. Sezon życia zaliczył przecież 
Leon Madsen, który okazał się 
najlepszym zawodnikiem PGE 
Ekstraligi – najsilniejszej ligi 
żużlowej na świecie. Oprócz tego 
wywalczył trzecią lokatę w presti-
żowym cyklu Speedway European 
Championship, a w zmaganiach 
Grand Prix sięgnął po tytuł Indy-
widualnego Wicemistrza Świata. 
Czwartym żużlowcem globu zo-
stał Fredrik Lindgren, natomiast 
dziewiąty był Matej Zagar.
Na zakończenie kilka słów war-
to poświęcić najmłodszej czę-
ści lwiego zespołu. Nasza ekipa 
za sprawą 13-letniego Franka 
Karczewskiego zadebiutowała 
w rozgrywkach w klasie 250cc. 
Młodzian ma za sobą regularne 
starty w Pucharze PGE Ekstraligi 

oraz w Indywidualnym Pucharze 
Polski. W tym drugim cyklu otarł 
się o podium, zajmując ostatecz-
nie czwartą pozycję. Postępy pod 
okiem legendarnego Sławomira 
Drabika poczynili również mini-

żużlowcy. Obecnie kadra naszego 
klubu liczy już czterech licencjo-
nowanych jeźdźców w tej dziecię-
cej odmianie speedwaya. Spośród 
nich na wyróżnienie zasługuje 
przede wszystkim Kacper Hal-
kiewicz, który plasował się w czo-
łówce imprez krajowych. Ponadto 
jako jedyny reprezentant Polski 
wystartował w finale Indywidual-
nego Pucharu Europy 85cc w nie-
mieckim Gustrow.

Sezon 2019 to już historia. 
Mamy jednak nadzieję, że 
przyszłoroczne rozgrywki 
w wykonaniu naszego zespołu 
nie będą gorsze niż te ostatnie. 
Przy okazji pragniemy ser-
decznie podziękować naszym 
Kibicom, Sponsorom oraz 
Władzom Miasta. To także 
Wasz sukces! Do zobaczenia 
w sezonie 2020!

Zarząd i Zawodnicy Włókniarza 
Częstochowa

Worek medali dla Włókniarza
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AKUMULATORY KLIMATYZACJA

Żużel to sport dla tych, 
którzy nie lubią nudy. 
Podczas zawodów 

przez wszystkie 15 biegów są 
ogromne emocje. Adrenalina 
sięga zenitu.
Każdy skupiony wpatruje się 

w taśmę startową i trzyma 
kciuki, by to właśnie niebieski 
i czerwony kask wysunął się na 
prowadzenie. Te 60-70 sekund 
każdego biegu sprawiają, że 
krew płynie szybciej.
Zapach metanolu unoszący się 

w powietrzu jest cudowny. Jest to 
sport nieprzewidywalny i może 
dlatego jest taki wyjątkowy.
Na żużel chodzę odkąd pamię-
tam. Urzekła mnie ta atmosfera 
oraz fakt, iż na mecze przychodzą 
całe rodziny. Nie raz to właśnie 

kibice Włókniarza uznawani byli 
za najlepszych w Polsce. Patrząc 
chociażby na ostatni sezon, to 
właśnie w Częstochowie odnoto-
wano największą frekwencję na 
meczach. O czymś to świadczy. 
Ryk silników oraz widowisko, 
jakie fundują nam nasze Lwy 
jest tym, co każdy Fan Czarnego 
Sportu mógłby sobie wymarzyć. 
Na torze walka trwa do ostat-
nich metrów. Radość, kiedy wy-
grywają „nasi” jest dzięki temu 
bezcenna.
To właśnie nasz kapitan Leon 
Madsen jest najlepszym zawod-
nikiem PGE Ekstraligi, ze śred-
nią biegową 2,443. Dla mnie 
osobiście jest on niezaprzeczal-
nym liderem. Podziwiam Leona 
za wolę walki, postawę i wieczny 
uśmiech. Za Jego zaangażowa-
nie i cechy charakteru oraz fakt, 
że w zespole robi niesamowity 
klimat. Liczę na to, że w kolej-
nym sezonie powtórzymy sukces 
z 2003 roku i zawodnicy biało-
-zielonych staną na najwyższym 
stopniu podium.

Kibicuję od 33lat, 
zaraził mnie tata, 
piękny sport 

piękny klimat, zawod-
nik sezonu w tym roku 
to Leon Madsen, ale 
u nas Misiek Gruchal-
ski! W przyszłym se-
zonie życzył bym sobie 
albo złoto albo brąz 
bo srebro to wiadomo 
przegrana w fi nale.

Kibice Włókniarza portret własny :)
- to dla nich częstochowscy zawodnicy walczą na torze, a oni wspierają ich dopingiem 
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Największą atrakcją w Czę-
stochowie jest oczywiście 
żużel, czyli nasz Włókniarz 

Częstochowa. Dzięki tej drużynie 
życie staje się weselsze, pełne emo-
cji i wrażeń. Uwielbiamy ten ryk 

silników, zapach żużla i atmosferę 
panującą na stadionie. Stajemy się 
wtedy jedną, wielką rodziną, która 
kibicuje swoim ulubieńcom i jest 
w stanie zrobić wszystko by zdobyć 
fotkę czy autograf swoich gwiazd. 

Ulubionego zawodnika nie mamy, 
ponieważ cała drużyna tworzy 
wspaniały zespół z prezesem i tre-
nerem na czele. Nie zapominając 
o naszej klubowej maskotce, która 
ostatnio robi niesamowite atrak-

cje. Mile widziany byłby telebim, 
na którym leciałaby transmisja 
na żywo. Przydałyby się specjalne 
miejsca dla osób niepełnospraw-
nych. Poza tym większych atrakcji 
kibicowania - Młyn był ok. Zago-

rzałe, tęskniące za żużlem fanki 
i fan. 

Magda, Agnieszka, Kamila, Graży-
na i Adaś.
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Sebastian Górny:
Kibicujemy na-
szym Lwom od 
zawsze, ponieważ 

w naszych żyłach 
płynie czysty metanol 

więc tylko CKM WŁÓKNIARZ!!!

Tomasz Włosz-
czyński:
Kibicuje od lat 80 
całej drużynie i jeż-

dżę z nią jak mi tyl-
k o czas pozwala

Kamil:
Ponieważ żużel 
to sport rodzin-

ny - i jak dla mnie 
bardzo emocjonują-

cy - jestem wielkim sympaty-
kiem Włókniarza Częstochowa 
-a szczególnie Leona Madsena

Sylwia Urbańska:
Kibicuje druży-
nie Włókniarza 
Częstochowa od 

dziecka. Tata mnie 
zaraził tą pasją, jak 

byłam mała dziewczynką i tak 
już zostało. 
Nie wyobrażam sobie życia bez 
żużla
Kibicuję całej drużynie Włóknia-
rza, ale oczywiście kto mnie zna, 
to wie, że moim ulubieńcem jest 
Fredrik Lindgren, którego jestem 
wielką fanką od początku, jak 
u nas jeździ.

Pozdrawiam wszystkich fanów 
żużla z Częstochowy i z innych 
klubów w Polsce.
Do zobaczenia w przyszłym se-
zonie.

Tomasz Sztrobel:
Moja przygoda 
z żużlem zaczęła 
się, gdy miałem 

niecałe 4 lata. Tata 
zabrał mnie na pa-

miętny mecz ze Stalą Gorzów, 
gdy Joe Screen na ostatnim 
wirażu wjechał pomiędzy dwóch 
zawodników Gorzowa tym sa-
mym zapewniając Włókniarzowi 
wygraną. Miłość do Włókniarza 
miałem we krwi. W latach 50-
tych mój dziadek jeżdził w sekcji 

żużlowej, a później rajdowej - 
wtedy klub nazywał się ZS Włók-
niarz. Miłość przekazywana 
w mojej rodzinie z pokolenia na 
pokolenie. U nas zawsze chodziło 
się nie na żużel, tylko właśnie na 
ukochany Włókniarz. Ta miłość  
rośnie z roku na rok!
W przyszłym roku będę obchodził 
mały osobisty jubileusz - minie 
ćwierć wieku od kiedy pierwszy 
raz pojawiłem się na stadionie 
przy Olsztyńskiej. Sobie i wszyst-
kim kibicom naszej drużyny ży-
czyłbym w sezonie 2020 złotego 
medalu.

Katarzyna Po-
pławska-Borek:
Cała nasza rodzina 

kibicuje już od lat Włókniarzo-
wi, w szczególności 7-letni Kuba, 
który zainteresował się żużlem 
w wieku 3 lat i od tej jest na 
każdym meczu, w tym również 
Grand Prix w Warszawie czy 
Wrocławiu. Jest specjalistą w tej 
dyscyplinie i niejeden komenta-
tor mógłby się od niego uczyć, za-
równo w dziedzinie wiedzy ogól-
nej na temat żużla, jak i samego 
komentowania. Kibicujemy oczy-
wiście całej drużynie, choć mamy 
swojego ulubieńca Leona Madse-
na, któremu życzymy szybkiego 
powrotu do zdrowia po przebytej 
operacji i samych "3" w każdym 
kolejnym biegu. Oby jego dobra 
passa trwała.
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www.mebleborowieccy.pl, tel. 661 942 169

PRODUCENT MEBLI

Zapraszamy na końcówkę wyprzedaży 
Blachownia ul. Sienkiewicza 2, tel. 733 005 086

W piątek (18 paździer-
nika) na SGP Arenie 
Częstochowa prze-

prowadzono kolejny w tym 
roku egzamin na certyfikat 
“Ż”. 
W grupie sześciu adeptów, któ-

rzy podeszli do żużlowej matury, 
znalazło się trzech wychowan-
ków Włókniarza Częstochowa. 
Żaden z biało-zielonych jeźdźców 
nie miał większych problemów z 
przebrnięciem egzaminu. W efek-
cie do kadry naszego klubu dołą-

czyli następujący zawodnicy: Pa-
tryk Kowalik, Kamil Król i Jakub 
Martyniak. 

Chłopakom serdecznie gratuluje-
my i witamy w Lwim zespole.

Trzech nowych zawodników w kadrze 
Włókniarza
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KOPARKI 
ŁADOWARKI KOŁOWE

WALCE DROGOWE

788 788 888
KINGWAY MOTOR POLAND

www.IMPORTERKOPAREK.eu

Częstochowa
al. Niepodległości 11, tel. 34 363 61 23

ul. Wilsona 30/32, tel. 34 361 40 93

PROMOCJA!!!

Dystrybutor:

szczegóły:
www.elde.com.pl

HURT - DETAL
Częstochowa

al. Niepodległości 11, tel. 34 363 61 23
ul. Wilsona 30/32, tel. 34 361 40 93
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Marek Cieślak - kolejny rok z Włókniarzem

Podczas Gali Lwy Biz-
nesu, która odbyła się 
w ostatnią sobotę w Ho-

telu Arche, włodarze forBET 
Włókniarza Częstochowa po-
informowali o przedłużeniu 
umowy ze szkoleniowcem – 
Markiem Cieślakiem. Oznacza 

to, że wybitny trener popro-
wadzi biało-zieloną drużynę 
w PGE Ekstralidze również 
w sezonie 2020.

Marek Cieślak to wychowanek 
Włókniarza i jeden z najwybit-
niejszych zawodników w historii 

naszego klubu. Licencję „Ż” uzy-
skał w 1967 roku i do końca ka-
riery, czyli do 1986 roku wierny 
był barwom macierzystego klubu. 
Już w rok po rozpoczęciu startów 
został czwartym juniorem kraju.

W latach 70-tych ubiegłego wie-

ku był liderem „biało-zielonych”, 
z którymi wywalczył m.in. 5 me-
dali Drużynowych Mistrzostw 
Polski.

Startował w finałach Indywidual-
nych i Drużynowych Mistrzostw 
Świata. Po zakończeniu kariery 

został uznanym trenerem. W 1996 
roku poprowadził częstochowian 
do trzeciego w historii klubu ty-
tułu Drużynowego Mistrza Polski. 
Od wielu sezonów jest selekcjone-
rem żużlowej reprezentacji Pol-
ski, z którą święcił masę sukcesów 
w Drużynowym Pucharze Świata. 

Po 20 latach przerwy wrócił do 
swojego macierzystego klubu i od 
sezonu 2018 pełni funkcję tre-
nera forBET Włókniarza w PGE 
Ekstralidze. W tym roku razem 
z ekipą Lwów sięgnął po brązowy 
medal Drużynowych Mistrzostw 
Polski.
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2363

2362

2361

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Częstochowa, ul. Jana Pawła II 66
tel. 34 324 37 92
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2365

2364

REKLAMA

REKLAMA

www.wlodar.com.pl
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2368REKLAMA

2367

częstochowski producent oświetlenia 
z dumą od dwóch lat wspiera Lwy 

GRATULUJEMY BRĄZU I LICZYMY NA ZŁOTO!

REKLAMA


