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Kiedyś żużel przygrywał z pogodą. Teraz z COVID-19.
Sobotni mecz Eltrox Włókniarz w Lublinie odwołany...

J

eszcze nie zdążyły się rozpocząć rozgrywki w żużlowej PGE Ekstralidze, a już
trzeba było odwołać z powodu COVID-19 mecze pierwszej kolejki. Z 3 na 23 kwietnia zostały przełożone mecze:
Motor Lublin – Eltrox Włókniarz Częstochowa i GKM Grudziądz – Sparta Wrocław...

Już w najbliższą sobotę meczem
REKLAMA

w Lublinie żużlowcy Eltrox Włókniarza mieli rozpocząć nowy sezon w PGE Ekstralidze. Spotkanie
się nie odbędzie i zostało odwołane już we wtorek wieczorem. 30
marca w południe PGE Ekstraliga
podała informację, że żużlowiec
Motoru Jarosław Hampel ma
koronawirusa COVID-19 i do 7
kwietnia będzie na kwarantannie.
Wieczorem we wtorek włodarze
ligi zakomunikowali, że kolejnym
3751

zawodnikiem
Motoru,
który
ma potwierdzony COVID-19
jest Grigorij Łaguta oraz jeden
z mechaników... Rosjanin na
kwarantannie ma przebywać
do 8 kwietnia. Wobec powyższego spotkanie zostało odwołane i przełożone na 23 kwietnia.
To nie pierwszy przypadek koronawirusa wśród żużlowców.
Wcześniej trzech zawodników
GKM-u Grudziądz: Przemysław
Pawlicki, Mateusz Bartkowiak
i Kacper Łobodziński zostali rów-

nież poddani izolacji, a mecz I kolejki GKM Grudziądz – Betard
Sparta Wrocław został jako
pierwszy odwołany i przełożony.
Przypomnijmy, że 23 marca
u trzech żużlowców beniaminka
PGE Ekstraligi eWinner Apator
Toruń: Jacka i Chrisa Holder oraz
u Kamila Marciniec wykryto koronawirusa. Żużlowcy nie mogą
trenować do 2 kwietnia. Apatror 4
kwietnia ma podejmować Falubaz
Zielona Góra.
Kiedyś żużlowcy przegrywali albo ze śniegiem i mrozem,

albo z deszczem. Teraz nowym
wrogiem sportowców jest koronawirus COVID-19... W ciągu
ostatnich 12 miesięcy z powodu
COVID-19 były przekładane mecze w ligach piłki nożnej, siatkarskiej i innych...
Wszystko wskazuje na to, że inauguracja PGE Ekstraligi dla
żużlowców Eltrox Włókniarza
nastąpi w drugiej kolejce, gdy do
Częstochowy 11 kwietnia przyjedzie mistrz Polski Fogo Unia
Leszno.
(AK, foto: AK)
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Trener Piotr Świderski: Mamy młody, ale i doświadczony zespół

-M

amy
bardzo
ambitny zespół
– mówi przed
rozpoczęciem sezonu trener
Eltrox Włókniarz Częstochowa Piotr Świderski. - Jest dość
młody, ale myślę, że też mocno doświadczony, jeśli chodzi
o jazdę w Ekstralidze.

Gazeta Regionalna: Panie trenerze. Trafił Pan do Eltrox Włókniarza przed play-off poprzedniego sezonu i uczestniczył Pan
w budowie składu na sezon 2021.
Proszę powiedzieć czy jest Pan zadowolony? Zakładam, że tak, bo
do Częstochowy razem z prezesem Michałem Świącikiem ściągnęliście „dość fajne nazwiska”...
Piotr Świderski: No tak. Oczywiście, że jestem zadowolony
z tych nowych zawodników oraz
z całej drużyny. Myślę, że mamy
bardzo ambitny zespół. Jest dość
młody, ale myślę, że też mocno
doświadczony, jeśli chodzi o jazdę w Ekstralidze. Zobaczymy co
przyniesie sezon, ale na papierze
wygląda to dobrze...
Eltrox Włókniarz pozyskał
młodych Bartosza Smektałę,
Kacpra Worynę oraz Duńczyka Jonasa Jeppesena. Kto
według Pana ma szansę na
największy rozwój w częstochowskim zespole? Kto z tej
trójki może być najlepszy?

- Ja staram się nie patrzeć na
pojedyncze nazwiska. Moim zadaniem jest opieka i taktyka nad
drużyną, a nie nad indywidualnościami. Oczywiście chciałbym,
żeby każdy żużlowiec jechał na
miarę swoich możliwości. Ale
uważam, że wszystkich zawodników, którzy w najbliższym sezonie
będą reprezentować Eltrox Włókniarz Częstochowa, stać na wiele.
I każdemu z osobna życzę aby
jechał jak najlepiej i robił dwucyREKLAMA

frowe wyniki. Nie zawsze jednak
da robić się komplety. Dlatego
twardo stąpamy po ziemi. Tak jak
powiedziałem wcześniej. Patrzę
całościowo na drużynę i chciałbym, aby ta drużyna wygrywała.
Niech każdy zrobi po 7 punktów
i będziemy mieć ponad 46 i zwycięstwo w kieszeni... I wtedy będzie dobrze...

Panie trenerze. Podczas przygotowań do sezonu zaplanowaliście 6 meczów sparingowych,
ale wiemy, że pierwsze dwa ze
Startem Gniezno (16 i 17 marca) się nie odbyły. Nie wiadomo co dalej. Eltrox Włókniarz
wyjechał jako pierwszy z Ekstraligi na trening, bo było to
już 2 marca, ale teraz pogoda
trochę komplikuje jazdy i treningi...Czy jest Pan przez to
zły czy na spokojnie podchodzi
Pan do tej sytuacji, bo nie jest
to nowość...

- Nie jestem zły. Przewidziałem taką ewentualność. Dlatego
też zaplanowałem 6 sparingów,
a nie 2 czy 4. Brałem pod uwagę
w grudniu, że z tych 6 sparingów pojedziemy 2 czy 3 i tak też
się może stać. Chociaż wolałbym
więcej tych meczów kontrolnych,
aby dobrze przygotować się do
sezonu. To mieliśmy wkalkulowane. Lepiej zaplanować 6 i niech
wypadną 3 niż planować 2 i nic
się nie odbędzie. I wtedy jest klapa. Z Gnieznem ustaliliśmy termin trochę wczesny, bo 16 i 17
marca, ale ustaliliśmy też daty
rezerwowe. Zobaczymy co z tego
wyjdzie. Z pogodą się nie wygra.
Na razie jesteśmy zadowoleni, że
mamy kilka treningów za sobą na
torze w Częstochowie. Na razie
bez wielkiej „napinki”, ale coś jest
pokręcone i z tego się cieszę. Patrzymy w niebo i na pogodę i będziemy reagować na bieżąco.
3753

Wróćmy Panie trenerze jeszcze do prezentacji drużyny.
Rozmawiałem z prezesem
Michałem Świącikiem i klub
zebrał dużo braw i gratulacji
za pomysł i organizację. Gala
transmitowana była z 8 kamer... Pan był w środku tego
wydarzenia i widział to z innej
perspektywy. Jak Pan ocenia
prezentację drużyny?

- Nie jestem ekspertem od marketingu, ale cieszę się, że po prezentacji pojawiły się brawa i miłe
słowa. Fajnie, że ktoś to docenia.
Eltrox Włókniarz był pierwszym
klubem, który zrobił taką prezentację. Cieszy, że ten odbiór jest
bardzo pozytywny. Nasz skład
został przemeblowany więc mogliśmy zaprezentować kibicom
nowych zawodników. Mogliśmy
przedstawić też sponsorów klubu,
bo to tez są ważne osoby, które
wspierają nas. Wsparcie miasta
czy prywatnych sponsorów jest
dla nas bardzo ważne. Więc myREKLAMA
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ślę, że ta prezentacja to bardzo
udana inicjatywa pana prezesa
i pani dyrektor klubu.

przeważnie taki sam. Jest podział
w tabeli i każdy ma swoje nowe
cele...

Po tych pytaniach organizacyjnych przejdźmy Panie trenerze do zbliżającego się sezonu
i szans częstochowskiej drużyny. Głównym celem będzie
chyba walka o play-off, a później...

Kibice
z
niecierpliwością
czekają na początek sezonu
w PGE Ekstralidze. Jeśli nic
nie stanie na przeszkodzie to
w pierwszej kolejce jedziecie w Lublinie z Motorem,
a w drugiej w Częstochowie
z mistrzem Polski Fogo Unią
Leszno. Czy taki układ terminarza jest pomyślny czy mogło
być lepiej, gorzej? Choć wiadomo, że z każdym trzeba kiedyś
jechać...

- Aby walczyć o medale, aby walczyć o mistrzostwo to trzeba najpierw wejść do play-off. Od drugiej strony się nie da (śmiech).
Każdy klub ma ten plan A i mówi
otwarcie, że walczy o play-off. Jeśli już znajdziemy się w play-off to
wkroczymy w bezpośrednią walkę
o medale. Ja nie jestem zwolennikiem jakiś głośnych deklaracji.
Nie lubię też wróżyć i bawić się
w typowanie, choć to z pewnością
lubią czytać kibice. Oczywiście
mamy ambitną drużynę i nie wyobrażam sobie innego założenia,
jak walka o medale. Nawet nazwa
naszych rozgrywek to jest walka
o Drużynowe Mistrzostwo Polski.
Każda z ośmiu drużyn wjeżdża
w sezon z czystym kontem i z myślą o walce o ten tytuł. Nie wyobrażam sobie, aby Eltrox Włókniarz
stawiał sobie inne cele. Wiadomo,
że podczas sezonu u każdej z tych
drużyn te cele są weryfikowane
przez wyniki sportowe, ale każdy
ma swoje ambicje. Jedni nie załapią się na play-off i muszą walczyć
o utrzymanie. Inni będą w czołówce i będą myśleć o medalach.
Scenariusz w trakcie sezonu jest

- Właśnie. Z każdym trzeba jechać. Staram się za bardzo nie
rozmyślać o przyszłości i o tym
co by było, gdyby... Gdybanie też
mnie nie kręci.
Czy dla Pana najbliższy mecz
jest najważniejszy?

- Tak. Skupiamy się na najbliższym meczu z Motorem w Lublinie, a na dzień dzisiejszy myślimy o najbliższych treningach
i sparingach. Patrzymy na pogodę
i myślimy o tym, aby jak najlepiej
przygotować się do najbliższego
spotkania w Lublinie. A później
będziemy przygotowywać się na
mecz z Lesznem. Po kolei chcemy realizować swoje cele, bo za
daleko w mojej ocenie nie ma co
wybiegać.
Dziękujemy za rozmowę

Rozmowa została przeprowadzona w dniu 15.03.2021.
(tekst AK, foto: wlokniarz.com)
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3 ostatnie sezony w żużlowej Ekstralidze

Końcowa
klasyfikacja
w Ekstralidze - 2018 rok

2020 rok (runda zasadnicza)
1.

Fogo Unia Leszno

5. MrGarden GKM Grudziądz

14

16

-2

6. Motor Lublin

14

11

-54

1.

7.

Stal Gorzów

14

11

-70

2. Stal Gorzów

8. Gell Well Toruń

14

5

-153

3. Sparta Wrocław

14

29

168

14

28

162

2. Moje Bermudy Stal Gorzów

14

21

66

3. Betard Sparta Wrocław

14

20

26

4. RM Solar Falubaz Zielona Góra

14

20

25

5. Eltrox Włókniarz Częstochowa

14

19

28

6. Motor Lublin

14

19

56

1.

7.

14

10

-102

2. Sparta Wrocław

14

2

-281

3. forBet Włókniarz Częstochowa

MrGarden GKM Grudziądz

8. PGG ROW Rybnik
Końcowa
klasyfikacja
DMP
w PGE Ekstralidze - 2020 rok
1.

Końcowa
klasyfikacja
w Ekstralidze - 2019 rok

Fogo Unia Leszno

Fogo Unia Leszno

2018 rok (runda zasadnicza)

Fogo Unia Leszno

1.

Fogo Unia Leszno

2. Stal Gorzów

14

21

43

3. Betard Sparta Wrocław

3. forBet Włókniarz Częstochowa

14

19

2

4. Betard Sparta Wrocław

14

19

54

2019 rok (runda zasadnicza)
Fogo Unia Leszno

14

32

188

5. Gell Well Toruń

14

18

-19

2. Betard Sparta Wrocław

14

26

69

6. MrGarden GKM Grudziądz

14

12

-86

3. Stelmet Falubaz Zielona Góra

14

20

46

7.

Falubaz Zielona Góra

14

10

-64

4. forBet Włókniarz Częstochowa

14

19

-24

8. Grupa Azoty Unia Tarnów

14

10

-98

REKLAMA

DMP

DMP

2. Moje Bermudy Stal Gorzów

1.

5

(fot. włókniarz.com)
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SYLWETKI ZAWODNIKÓW
ELTROXX WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA
CZĘST
CZĘSTOCHOW

SKŁAD

REKLAMA

FREDRIK LINDGREN (SZWECJA)

JONAS JEPPESEN (DANIA)

LEON MADSEN (DANIA)

JAKUB MIŚKOWIAK

BARTOSZ SMEKTAŁA

MATEUSZ ŚWIDNICKI

KACPER WORYNA

BARTŁOMIEJ KOWALSKI

(fot. włokniarz.com)

PIOTR
TR ŚWIDERSKI – SZKOLENIOWIEC
SZK
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(fot. włokniarz.com)
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Średnie biegowe sezonu 2020 w PGE Ekstralidze.
Z „Lwów” najlepszy Leon Madsen

W

ubiegłorocznym sezonie PGE Ekstraligi najlepszą średnią
biegową wśród żużlowców
Eltrox Włókniarza miał Leon
Madsen. Duńczyk z wynikiem
2.20 został sklasyfikowany
na 4. miejscu. Najlepszy wynik w PGE Ekstralidze osiągnął Rosjanin Emil Sajfutdinow z Fogo Unii Leszno.

W czołowej trójce znaleźli się
też Artem Łaguta z GKM-u Grudziądz i Bartosz Zmarzlik ze Stali
Gorzów. Zmarzlik tym samym
został w poprzednim sezonie najlepszym Polakiem pod względem
średniej biegowej w Ekstralidze.
A jak punktowali żużlowcy Eltrox Włókniarza Częstochowa?
4. miejsce tuż „za podium” zajął
Duńczyk Leon Madsen ze średnią
2,20. Na 14. pozycji został sklasyfikowany Australijczyk Jason
Doyle (średnia 2,00). Dolyle w sezonie 2021 będzie bronił barw mistrzów Polski z Leszna. „Kangur”
ma też nadzieję, ze na dłużej zadomowi się w Lesznie...
16. miejsce w klasyfikacji zajął
Szwed Fredrik Lindgren ze średREKLAMA

TOP 25 sezonu 2020
w PGE Ekstralidze
(średnia biegowa)

nią 1,89. Na 28. miejscu został
sklasyfikowany junior Jakub Miśkowiak (1,60), na 30. Rune Holta
(1,59), na 31. Paweł Przedpełski
(1,57), a na 45. Mateusz Świdnicki (1,11). Holty i Przedpełskiego
w nadchodzącym sezonie kibice
nie zobaczą w barwa Eltrox Włókniarza. Ich miejsce zajmą Bartosz
Smektała, który ze średnią 1,86
był sklasyfikowany na 20. pozycji oraz Kacper Woryna. Woryna
w poprzednim sezonie „wykręcił”
średnią 1,51 i zajął 35. pozycję
w Ekstralidze. Smektała był też
ósmym Polakiem pod względem
średniej biegowej.
Trzeci nowy zawodnik Eltrox
Włókniarza Jonas Jeppesen nie
startował w 2020 roku w Ekstralidze i nie został sklasyfikowany
w poniższym zestawieniu.
(AK)

10. Nicki Pedersen
(Grudziądz)

2.05

21.

Jarosław Hampel
(Lublin)

1.84

11.

Jack Holder
(Gorzów)

2.05

22. Robert Lambert
(Rybnik)

1.83

1.

Emil Sajfutdinow
(Leszno)

2.52

12.

Piotr Pawlicki
(Leszno)

2.00

23. Jaimon Lindsey
(Leszno)

1.78

2.

Artem Łaguta
(Grudziądz)

2.47

13.

Mikkel Michelsen
(Lublin)

2.00

24. Kenneth Bjerre
(Grudziądz)

1.78

3.

Bartosz Zmarzlik
(Gorzów)

2.43

14.

Jason Doyle
(Częstochowa)

2.00

25. Piotr Protasiewicz
(Zielona Góra)

1.77

4.

Leon Madsen
(Częstochowa)

2.20

15.

Anders Thomsen
(Gorzów)

1.97

5.

Martin Vaculik
(Zielona Góra)

2.17

16.

Fredrik Lindgren
(Częstochowa)

1.89

6.

Tai Woffinden
(Wrocław)

2.16

17.

Patryk Dudek
(Zielona Góra)

1.89

7.

Maciej Janowski
(Wrocław)

2.16

18. Dominik Kubera
(Leszno)

1.89

8.

Grogorij Łaguta
(Lublin)

2.15

19.

Janusz Kołodziej
(Leszno)

1.87

Matej Zagar
(Lublin)

2.06

20. Bartosz Smektała
(Leszno)

1.86

9.

Średnie biegowe
częstochowskich żużlowców
w sezonie 2020

28. Jakub Miśkowiak

1.60

30. Rune Holta

1.59

31.

1.57

Paweł Przedpełski

45. Mateusz Świdnicki 1.11
(Źródło:
www.speedwayekstraliga.pl)
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Kto zrobił najlepszy ruch na rynku transferowym?

P

odczas
listopadowego
okienka
transferowego większych lub mniejszych roszad kadrowych dokonali działacze wszystkich
ośmiu klubów PGE Ekstraligi. Kto zrobił najlepszy ruch
transferowy, który przyczyni się do zdobycia medalu?

Najskromniejsze
„wietrzenie”
składu dokonali działacze mistrzów Polski Fogo Unii Leszno oraz Betard Sparty Wrocław
i GKM-u Grudziądz. Leszno oddało do Lublina Dominika Kuberę, a do Częstochowy Bartosza
Smektałę. W ich miejsce pozyskany został tylko z Eltrox Włókniarza Jason Doyle.
Również w Betard Sparcie postawiono na jakość. We Wrocławiu
zrezygnowano z usług Maxa Fricke, a w jego miejsce zakontraktowano Artema Łagutę z GKM-u Grudziądz.
W Grudziądzu Łagutę, który
odszedł do Wrocławia, bo chce
walczyć o medale, ma zastąpić
Krzysztof Kasprzak. Do GKM-u przyszedł z Gorzowa. Do składu
dołączył też Norbert Krakowiak
z Falubazu Zielona Góra. Do Motoru Lublin odszedł też Krzysztof
Buczkowski.
Większe przemeblowania odbyły
się w pozostałych klubach PGE
REKLAMA

Ekstraligi.
Wicemistrzowie Polski z Gorzowa pozyskali: Martina Vaculika
(Zielona Góra), Linusa Sundstroema (Lokomotiv Daugavpils)
oraz Marcusa Birkemose i Kamila
Nowackiego, którzy wrócili z wypożyczeń.
Działacze z Gorzowa pożegnali
się natomiast z Krzysztofem Kasprzakiem i Nielsem Kristianem
Iversenem. Kasprzak zasilił kadrę
GKM-u, a Iversen będzie startował w barwach Tarnowa.
Do większych przetasowań doszło
też w Zielonej Górze i Lublinie.
Falubaz pozyskał z Wrocławia
Maxa Fricke, z Lublina Mateja
Zagara, z Rybnika Vaclava Milika i z Gniezna juniora Kacpra
Grzelaka. Z klubem rozstali się:
Martin Vaculik, który odszedł do
Gorzowa, a także Michael Jepsen
Jensen (transfer do Rybnika),
Norbert Krakowiak (Grudziądz)
i Szwed Antonio Lindbaeck.
Również w Lublinie kibice zobaczą kilka nowych twarzy. Skład
Motoru zasilili: Dominik Kubera
(z Leszna), Krzysztof Buczkowski
(z Grudziądza), Dawid Lampart
(z Rzeszowa) oraz junior Mateusz Cierniak (Tarnów). Z Motoru odeszli Matej Zagar (Zielona
Góra), Paweł Miesiąc (Tarnów)
i Jakub Jamróg (Gdańsk).
Beniaminek eWinner Apator To-

ruń pozyskał ze zdegradowanego
ROW Rybnik Roberta Lamberta
i to jest największy transfer toruńskiego klubu. Do kadry „Aniołów” wrócił też z Częstochowy wychowanek Paweł Przedpełski. Ze
„znaczących” żużlowców Toruń
opuścił tylko Wiktor Kułakow.
Jak na tle konkurencji wygląda
kadra Eltrox Włókniarza? W Częstochowie doszło do odmłodzenia kadry, która zdaniem prezesa
Michała Świącika ma być „mocną
mieszanką” doświadczenia z mło-

dością. Kadrę „Lwów” opuścili
Australijczyk Jason Doyle, który
będzie reprezentował w nadchodzącym sezonie mistrzów Polski
z Leszna. Do Rybnika poszedł
Rune Holta, a do Torunia wrócił
Paweł Przedpełski.
Ich miejsce zajęli utalentowany
Kacper Woryna (ROW Rybnik),
groźny Bartosz Smektała (Unia
Leszno) oraz Jonas Jeppesen,
który do ekstraligowego Eltrox
Włókniarza przyszedł z 1-ligowej
Ostrovii Ostrów Wielkopolski.

Każdy z ośmiu klubów PGE Ekstraligi dokonał roszad w swoim
składzie. Jedni zdecydowali się
na kosmetyczne zmiany, inni na
większe roszady. Którzy z działaczy mieli „najlepszego nosa” okaże się podczas sezonu...
Kibice Eltrox Włókniarza liczą na
to, że Smektała, Woryna i Jeppesen będą wzmocnieniem drużyny
i częstochowski klub ponownie
będzie walczył o medale i znajdzie
się na podium...
(tekst i fot. AK)
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3,2,1,0... Taśma w górę!

Eltrox Włókniarz zaczyna sezon 2021 w PGE Ekstralidze

P

onad pół roku czekali kibice na rozpoczęcie nowego sezonu w PGE Ekstralidze. W świąteczny weekend
„startują” rozgrywki w najlepszej żużlowej lidze świata. Na początku bez kibiców,
ale wszyscy mają nadzieję, że
fani w tym sezonie wrócą na
stadiony i będą na żywo mogli
dopingować żużlowców. Eltrox Włókniarz w wielkanocną
sobotę miał jechać na pierwszy mecz sezonu do Lublina.

REKLAMA
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Dla kibiców Eltrox Włókniarza
poprzedni sezon zakończył się
w połowie września 2020 roku.
Częstochowskie „Lwy” nie awansowały do czołowej czwórki i play-off przez co prawie miesiąc wcześniej zakończyli ligowe ściganie.
Wynik i 5. miejsce zostały przez
kibiców przyjęte z małym niedosytem. Ale to już historia. Działacze, trenerzy i żużlowcy Eltrox
Włókniarza muszą koncentrować
się na nadchodzącym sezonie,
który ma się rozpocząć zgodnie
z terminarzem już w wielkanocny
weekend. Nie będzie to „Lany Poniedziałek”, ale „Wielka Sobota”
jeśli chodzi o żużlowców Eltrox
Włókniarza. Mecz Eltrox Włókniarza z Motorem w Lublinie ma
zainaugurować sezon w żużlowej
PGE Ekstralidze.
Z jakimi nadziejami i szansami przystąpią żużlowcy Eltrox
Włókniarza do zbliżającego się
wielkimi krokami sezonu w PGE
Ekstralidze? Nadzieję są na pewno większe niż rok temu. Zespół
został odmłodzony i teoretycznie
wzmocniony. Po zakończeniu
poprzedniego sezonu z Częstochową pożegnali się Rune Holta,
Paweł Przedpełski i Jason Doyle.
Ich miejsce zajęli młodzi i utalentowani: Bartosz Smektała oraz
Kacper Woryna i Duńczyk Jonas
REKLAMA
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Jeppesen. Smektała i Woryna
w poprzednim sezonie ścigali się
w PGE Ekstralidze i wiadomo, na
co mniej więcej ich stać. Trudno
wypowiadać się o Jeppesenie, ale
kibice trzymają kciuki i wierzą, że
odnajdzie się w PGE Ekstralidze
i będzie silnym punktem częstochowskiego zespołu. Wydaje się,
że Eltrox Włókniarz ma silniejszy
skład niż w 2020 roku i planem
minimum będzie awans do czołowej czwórki i półfinałów o czym
zresztą otwarcie mówią w wywiadach trener Piotr Świderski i menedżer Jarosław Dymek. A później pozostaje walka o medale...
Kibice zastanawiają się czy ktoś
w 2021 roku zdetronizuje Fogo
Unię Leszno, która cztery lata
z rzędu zdobywała złote medale? Wydaje się, że leszczynianie
mają „z urzędu” miejsce na podium. Akces o medale zgłosiła też
Betard Sparta Wrocław, która pozyskała Artema Łagutę. Miejsce
w czwórce uzupełni ktoś z trójki:
Motor Lublin, Stal Gorzów, Falubaz Zielona Góra. O utrzymanie
powinni rywalizować beniaminek
eWinner Apator Toruń i GKM
Grudziądz.
Jedno jest pewne. W PGE Ekstralidze ponownie szykują się duże
emocje, a każdy zdobyty punkt
REKLAMA

może okazać się na wagę złota.
W 2020 roku żużlowcom Włókniarza do 4. i 3. miejsca w tabeli brakło... tylko punktu, a do 2.
miejsca tylko 2 „oczek”...
Zgodnie z terminarzem w 1 kolejce częstochowianie mieli się
ścigać w Lublinie z Motorem.
Biało-zieloni w poprzednim sezonie podzielili się zwycięstwami
z Motorem. Lublinianie wygrali
w Częstochowie 47:43, a częstochowianie w rewanżu pokonali
Motor w Lublinie 51:39.
Motor, tak jak Eltrox Włókniarz,
dokonał kilku roszad w składzie
i w Lublinie kibice zobaczą kilka
nowych twarzy. Skład Motoru zasilili: Dominik Kubera (z Leszna),
Krzysztof Buczkowski (z Grudziądza), Dawid Lampart (z Rzeszowa) oraz junior Mateusz Cierniak
(Tarnów). Z Motoru odeszli Matej Zagar (Zielona Góra), Paweł
Miesiąc (Tarnów) i Jakub Jamróg
(Gdańsk). Pierwszy mecz to zawsze wielka niewiadoma. Ale fani
Włókniarza liczą na zwycięstwo,
bo już w 2 kolejce do Częstochowy przyjadą mistrzowie Polski
Fogo Unia Leszno i o zwycięstwo
będzie bardzo trudno...
Mecz w Lublinie przełożony jest
na 23 kwietnia.
(tekst i fot. AK)
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Włókniarz stawia na miniżużel i szkolenie.
Pozyskał wielki talent Szymona Ludwiczaka

J

eden z najbardziej utalentowanych
mini-żużlowców w Polsce Szymon
Ludwiczak związał się umową
z Włókniarzem Częstochowa.

Wychowanek Rybek Rybnik zakończył przygodę z mini żużlem i w klasie 250cc oraz 500cc
będzie się szkolił pod okiem
Piotra Świderskiego i Sławomira Drabika w Częstochowie.
Razem z Franciszkiem Kar-

REKLAMA

czewskim są przyszłością częstochowskiego
Włókniarza.

Ludwiczak przeszedł do Włókniarza z zespołu Rybki Rybnik.
W 2021 roku przystąpi do egzaminu na licencję żużlową w klasie 250cc. Umowa została tak
podpisana, że Szymon Ludwiczak
reprezentował będzie barwy częstochowskiego Włókniarza do zakończenia wieku juniora.

Prezes Włókniarza Michał Świącik od jakiegoś czasu podczas
zmagań mini żużlowców obserwował jazdę młodego rybniczanina. - Szymon pod koniec ubiegłego sezonu zaproszony został na
treningi do Częstochowy – mówi
prezes Michał Świącik. - Po kilku jazdach i konsultacjach z Piotrem Świderskim i Sławomirem
Drabikiem podjęto kroki w celu
pozyskania młodego zawodnika
do Częstochowy. Przy okazji pragniemy podziękować zarządowi
klubu Rybki Rybnik za bardzo
rzeczowe i konkretne podejście
do rozmów i dalszego rozwoju
Szymona Ludwiczaka.
Działacze Eltrox Włókniarza myślą o przyszłości i stawiają na
utalentowanych
zawodników.
Przypomnijmy, że we Włókniarzu
ściga się utalentowany Franciszek
Karczewski. Franciszek Karczewski ma za sobą udany sezon 2020!
14-latek wygrał Puchar Polski
w klasie 250cc, a dodatkowo zajął
drugą pozycję w cyklu Pucharu
Ekstraligi 250cc.
W sezonie 2021 częstochowski
młodzieżowiec będzie startować
w klasie 500cc. Po zdaniu egzaminu na certyfikat “Ż” rozpocz-

nie występy w Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów oraz
w szeregu imprez młodzieżowych.
Od 2022 roku Karczewski będzie
mógł już natomiast reprezentować barwy Eltrox Włókniarza
Częstochowa w PGE Ekstralidze.

Trzeba pamiętać, że z adeptów
Włókniarza w poprzednim sezonie częstochowskich klub reprezentowali m.in.: Kacper Halkiewicz, Paweł Caban jr czy też
Bartosz Śmigielski.
(AK, fot. włokniarz.com)
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Żużlowcy Eltrox Włókniarza jako pierwsi
z Ekstraligi wyjechali na trening w 2021 roku

2

marca 2021 roku na stadionie przy ul. Olsztyńskiej odbył się pierwszy
tegoroczny trening żużlowców
Eltrox Włókniarza. Trenowali
m.in. Kacper Woryna i Bartosz
Smektała. Włókniarz wyjechał
na trening jako pierwszy z ekstraligowych klubów...

W poniedziałek 1 marca na stadionie Arena Zielona-Energia.com
montowano dmuchane bandy
i przygotowywano tor do treningu, który był planowany na 2 marca. Aura w pierwszy wtorek marca
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dopisała więc chętni zawodnicy
mogli odjechać pierwsze kółka na
torze.
Na pierwszym tegorocznym treningu pojawili się nowi żużlowcy Eltrox Włókniarza: Kacper
Woryna oraz Bartosz Smektała.
Był też junior Mateusz Świdnicki oraz pozostali młodzieżowcy: Kamil Król, Jakub Martyniak i Franciszek Karczewski.
Żużlowcy zapoznali się z torem
i odjechali pierwsze kółka. Tym
samym Eltrox Włókniarz jako
pierwszy z klubów Ekstraligi roz-

REKLAMA

począł jazdy na torze w 2021 roku.
- Najważniejsze jest to, że chłopaki mogli wsiąść na motor i przejechać się – mówi po pierwszym
treningu prezes Eltrox Włókniarza Michał Świącik. - Mówili, że
są zadowoleni z przygotowania
toru. Trening ocenili bardzo wysoko. Podczas treningu tor trzeba
było nawet polewać i polewaczka
wyjechała z parkingu.
W tym samym dniu, 2 marca
na tor wyjechali też żużlowcy
z trzech klubów 1 ligi: Rybnika,
Opola i Ostrowa Wielkopolskiego.
(AK, fot. włokniarz.com)

3775

16

Dodatek promocyjno - reklamowy

gazetaregionalna.com

Jordan Jurczyński: Jak zaskoczą młodzi, zaskoczy też Włókniarz…

J

ordan Jurczyński to jeden
z
niespełnionych
talentów, który szybko
zakończył karierę, ale z żużlem nie zerwał. Przez kilkanaście kolejnych lat można
go było spotkać w parku maszyn w roli mechanika, w sezonie 2021 będzie podobnie.

39 letni dziś Jordan Jurczyński
przed laty reprezentował barwy
Włókniarza Częstochowa. Był
złotym medalistą Drużynowych
Mistrzostw Polski (2003), srebrnym Młodzieżowych Drużynowych Mistrzostw Polski (2003)
i Młodzieżowych Mistrzostw Polski Par Klubowych (2003). Poza
tym w swojej kilkuletniej karierze
wystartował w finale Srebrnego
(2003 - 13 m.) i Złotego Kasku
(2005 - 10 m.). Poza Włókniarzem jeździł też w klubach z Łodzi
i Gniezna oraz w Szwecji, gdzie
doznał poważnej kontuzji ręki,
po której do ścigania już nie wrócił. Potem pracował jako żużlowy
mechanik. Był m.in. w teamie
Lee Richardsona i Rune Holty,
potem wspierał talent Damiana
Dróżdża, pochodzącego z Częstochowy zawodnika, który jeździł
m.in. w Sparcie Wrocław i Włókniarzu. Ostatnio Jordan „mechanikuje” u Przemysława Liszki,
utalentowanego
młodzieżowca
Sparty, jednego z rywali Włókniarza w PGE Ekstralidze.
REKLAMA

Gazeta Regionalna: Czas płynie nieubłaganie. Minęło już
15 lat jak postanowiłeś zrezygnować z walki na torze, ale
można powiedzieć, że z żużlowym motocyklem nie rozstałeś
się nigdy…

- No, tak. Okazało się, że bez
adrenaliny, całej tej atmosfery
związanej z żużlowymi imprezami trudno wytrzymać. Jakoś
tak wyszło, że ciągle mnie ktoś
potrzebował w parkingu i odkąd
prestałem się ścigać ciągle byłem
przy żużlu. Najpierw pomagałem
Kennethowi Bjerre w lidze angielskiej, potem Hansowi Andersenowi w Anglii, Szwecji, w Polsce
i w Grand Prix. Później był Lee
Richardson, u boku którego przeżyłem te najbardziej tragiczne
chwile. Był też Dalej Rune Holta
– miał mnie w domu warsztat Sebastian Ułamek i jeszcze kilku
młodych zawodników, między innymi Mateusz Borowiczem i Damian Dróżdżem, którego uczyłem jeździć od podstaw. Damian
jeździł w różnych klubach, teraz
jest w Rawiczu, ale II liga to nie
jest szczyt jego możliwości. On
na pewno nie powiedział jeszcze
ostatniego słowa.
A ty u kogo będziesz „mechanikował” w rozpoczynającym się
właśnie sezonie 2021?

- U Przemka Liszki. To będzie
nasz drugi wspólny sezon w Spar-

cie Wrocław, ale wygląda na to, że
zupełnie inny od poprzedniego.
Przemek ma szansę być podstawowym młodzieżowcem wrocławian i na pewno ma potencjał aby
stanąć na wysokości zadania. Ja
będę go w tym wspierał.
Jak określiłbyś swoją profesję. Co należy do twoich
obowiązków?

Z tym bywa różnie u różnych zawodników. U Przemka będę m.in.
odpowiadał za motocykle, pilnował, aby były w odpowiednim momencie serwisowane. Będę go też
wspierał mentalnie, wskazywał
jakie popełnia błędy i podpowiadał jak je wyeliminować.
Często wracasz pamięcią do
lat kariery, okresu kiedy będąc juniorem Włókniarza,
wspólnie z Adamem Pietraszką i Zbigniewem Czerwińskim
odnosiłeś największe sukcesy?

- Zdarza się, że wspominam
tamten okres. To były fajne czasy, a jakieś sukcesy też udało się
osiągnąć. Żałuję Młodzieżowych
Drużynowych Mistrzostw Polski,
rozgrywanych w Zielonej Górze.
Podstawili mi wtedy silnik od
Rune Holty. To był dobry sprzęt,
ale ja go nie czułem. A myślę, że
stać mnie wtedy było na 10 punktów. W finale mi nie poszło, ale
w eliminacjach było OK.

Jak z perspektywy czasu spoglądasz na swoją przygodę
z żużlem?

- Na pewno nie czuję się spełniony. Zbyt łatwo mi wszystko
przychodziło, myślałem, że tak
będzie w nieskończoność, a tak
nie było. Gdy pracowałem nad
sobą to wyniki były, gdy trochę
luzowałem bywało gorzej. Gdybym miał wtedy takie doświadczenie jak dzisiaj, to na pewno
nie popełniłbym pewnych błędów. Ale wiadomo, gdy człowiek
jest młody, różne ma pomysły…
Trudno, widocznie tak miało być.
Chociaż trochę żałuję, bo wiem,
że miałem tę zadrę na torze…
Jakie były początki
przygody z żużlem?

twojej

- Trudne. Nie pochodziłem z zamożnej rodziny i żeby coś mieć,
musiałem jak to się mówi, gryźć
tor. Nie dostałem dwóch motocykli od rodziców na tacy i kombinezonu. Zdzierałem sprzęt po
starszych kolegach, a na to, żeby
dostać dziurawe buty czy gogle
musiałem zapracować na torze
i poza nim. Gdy zacząłem pokazywać, że zasługuję na wsparcie, to
można powiedzieć, że miałem już
wszystko co potrzebne.
Przejdźmy do tego co czeka
nas wkrótce, a więc sezonu
2021, który, wiele na to wskazuje, rozpocznie się bez kibi-

ców na trybunach.

- Niestety. Pandemia zmieniła też
żużel, na co nie mamy wpływu.
Ale trzeba wierzyć, że sytuacja
szybko się zmieni i kibice będą
mogli wypełniać stadiony. Bo ich
obecność, doping robi niesamowite wrażenie. Potęguje też presję, która i tak w parkingu jest
ogromna. To jest ta wyjątkowa
atmosfera żużla.
Co ci podpowiada twój „żużlowy nos”, będą zmiany w czołówce PGE Ekstraligi?

- Trudno powiedzieć. Ja spodziewam się wyrównanych rozgrywek.
Mówi się jednak, że Unia Leszno ligi już nie zdominuje?

- To się okaże. Ja byłbym spokojny o Leszno. W czołówce będą na
pewno. Unia to Unia, od lat jest na
fali i chyba tutaj nic się nie zmieni.
Jeden z wielkich talentów Unii
– Bartosz Smektała będzie jeździł dla Włókniarza. Jak widzisz ten transfer?

- Włókniarz generalnie postawił na młodych i bardzo dobrze.
Smektała to świetnie rokujący,
skromny chłopak, który może dać
drużynie bardzo wiele. Podobnie
Woryna, choć to inny charakter
niż „Smyku”.
Dziękujemy za rozmowę
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Jak widzą obecny sezon kibice Eltrox Włókniarza Częstochowa

„G

azeta
Regionalna”
zaprosiła
kibiców
częstochowskiego
Eltrox Włókniarza do nadsyłania swoich typów i dzielenia
się swoimi opiniami przed
zbliżającym się sezonem 2021
w PGE Ekstralidze. Wiadomo
już, że pierwszy mecz Eltrox
Włókniarz w Lublinie z Motorem został przełożony z powodu koronawirusa w drużynie
gospodarzy z 3 kwietnia na 23
kwietnia. Dlatego inauguracja
sezonu dla częstochowskich
żużlowców ma nastąpić nie na
wyjeździe tylko w Częstochowie 11 kwietnia. Częstochowskie „Lwy” mają podejmować
Mistrza Polski i faworyta do
wygrania tegorocznych rozgrywek Fogo Unię Leszno.

Jak sezon 2021 widzą kibice Eltrox
Włókniarza? Poniżej publikujemy
komentarze i typy na zakończenie
sezonu 2021 w PGE Ekstralidze.
Łukasz Banaś

W mojej ocenie to będzie bardzo
trudny i nieprzewidywalny sezon.
Wiemy już, że pierwsze mecze
odbędą się bez kibiców i nad tym
szczególnie ubolewam. Atmosfera
tworzona przez kibiców na stadionie przy Olsztyńskiej jest wyjątkowa. Bardzo często sami zawodnicy podkreślają, że Kibice są
dla nich bardzo ważni i potrzebni.
Mam nadzieję, że ta nierówna
REKLAMA

walka z Pandemią szczególnie
w Polsce, w końcu dobiegnie końca i będziemy mogli się cieszyć
popisami naszych zawodników na
żywo. Uważam jednak, że ten sezon może być największą szansą
od lat na zdobycie upragnionego
złota. Mamy młody zespół z wielkim potencjałem. Wierzę, że stać
ich na zwycięstwa z najlepszymi.
Życzę Włókniarzowi, aby kontuzje i choroby ominęły zawodników, a jestem przekonany, że
wtedy sprawią nam miłą niespodziankę :) #TylkoWłókniarz.
Pozdrawiam, Łukasz Banaś.

wiemy, że działa to źle na zawodników i atmosferę w drużynie.
Chciałbym, abyśmy powtórzyli
wyjazdową formę z poprzedniego
sezonu i uniknęli wpadek na własnym obiekcie, wówczas będziemy mogli ze spokojem oczekiwać
awansu do play-off.
To trudny sezon dla klubów i kibiców z uwagi na pandemię Covid-19, co niestety ogranicza emocje do oglądania meczów przed
TV. Obstawiam finał z Unią Leszno, ale oczywiście będę się cieszył
z każdego sukcesu i medalu Włókniarza czego szczerze
naszym
Lwom
życzę
w nadchodzącym sezonie.

Częstochowa oraz trenerem. Ale
w wolnych chwilach interesuję się
innymi dyscyplinami sportu. Często z córką chodziłem na mecze
żużlowców Włókniarza Częstochowa. W tym sezonie widzę ich
w finale. Oto moje typy:
1. Leszno, 2. Częstochowa, Wrocław, 4. Gorzów, 5. Lublin, 6. Zielona Góra, 7. Toruń, 8. Grudziądz

1. Fogo Unia Leszno
2. Betard Sparta Wrocław
3. Eltrox Włókniarz
Częstochowa
4. Stal Gorzów
5. Falubaz Zielona Góra
6. Motor Lublin
7. Apator Toruń
8. GKM Grudziądz
Ze sportowym pozdrowieniem,
Jacek Krawczyk
Radosław Panas

Profesjonalnie zajmuję się siatkówką. Grałem, byłem trenerem,
a teraz jestem dyrektorem sportowym w Exact Systems Norwid

Motor Lublin
Falubaz Zielona Góra
Apator Toruń
GKM Grudziądz

Typuje Artur

Typuje Adam

Jacek Krawczyk

Włókniarz Częstochowa rozpoczyna kolejny sezon w Ekstralidze z przebudowanym składem
i nowymi nadziejami na końcowy
sukces. Jestem przekonany, że będziemy tą drużyną, która rzuci rękawice leszczyńskim Bykom i powalczy o złoty medal. Oczywiście
nie można rozpoczynać sezonu
od tzw. pompowania balonika, bo

5.
6.
7.
8.

Typuje Małgorzata

1.
2.
3.
4.

Fogo Unia Leszno
Stal Gorzów
Betard Sparta Wrocław
Eltrox Włókniarz
Częstochowa

1. Fogo Unia Leszno
2. Betard Sparta Wrocław
3. Eltrox Włókniarz
Częstochowa
4. Motor Lublin
5. Falubaz Zielona Góra
6. Stal Gorzów
7. GKM Grudziądz
8. Apator Toruń
Typuje Zuzanna

1. Fogo Unia Leszno
2. Stal Gorzów
3. Eltrox Włókniarz
Częstochowa
4. Falubaz Zielona Góra
5. Betard Sparta Wrocław
6. Apator Toruń
7. Motor Lublin
8. GKM Grudziądz
Typuje Marta

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Eltrox Włókniarz
Częstochowa
Fogo Unia Leszno
Stal Gorzów
Betard Sparta Wrocław
Motor Lublin
Falubaz Zielona Góra
Apator Toruń
GKM Grudziądz
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Żużlowcy Eltrox Włókniarz
w Grand Prix i SEC 2021

O

prócz
rozgrywek
w
PGE
Ekstralidze
reprezentanci
Eltrox Włókniarza ścigać się
też będą w Grand Prix i Speedway Euro Championship.

W Indywidualnych Mistrzostwach Europy czyli w popularnym SEC kibice Eltrox Włókniarza będą trzymać kciuki za
Bartosza Smektałę i Leona Madsena. Duńczyk w 2020 roku wywalczył srebrny medal i przegrał
tylko z Brytyjczykiem Robertem
Lambertem. Pewny udział w cyREKLAMA

klu SEC ma też Bartosz Smektała.
W 2021 roku zaplanowano cztery rundy SEC, po których wyłoni
się Indywidualny Mistrz Europy.
Zmagania mają rozpocząć się 12
czerwca w Bydgoszczy. Następnie
żużlowcy ścigać się będą 26 czerwca w niemieckim Gustrow. Miejsce 3 rundy nie jest jeszcze znane,
ale organizatorzy mają obserwować jak kraje radzą sobie z pandemią koronawirusa i decyzję
podejmą w późniejszym terminie.
Wielki finał SEC zaplanowany jest
w Polsce. Nowych medalistów poznamy 10 lipca w Rybniku.

Zdecydowanie więcej ścigania ma
być w Grand Prix. Organizatorzy
zaplanowali aż 11 rund, ale nie
wiadomo czy COVI-19 nie pokrzyżuje planów. Cykl miałby rozpocząć się 24 kwietnia we włoskim
Terenzano, a zakończyć 2 października w Toruniu. W GP ścigać
się mają częstochowskie „Lwy”
Fredrik Lindgren i Leon Madsen.
Z polskich żużlowców o tytuł Indywidualnego Mistrza Świata powalczą: Bartosz Zmarzlik, Maciej
Janowski i Krzysztof Kasprzak.

Żużlowa PGE Ekstraliga do końca
2025 roku w Canal+

W

sezonie 2021, podobnie jak w poprzednich
latach,
mecze żużlowej PGE Ekstraligi kibice będą mogli oglądać w Canal+ i Eleven Sports.

Canal+ wygrał przetarg na pokazywanie meczów PGE Ekstraligi
na najbliższe 4 sezony. Stacja będzie transmitować mecze najlepszej żużlowej ligi świata do końca
2025 roku. Mecze będzie można
na żywo oglądać na kanale nSport+ i Eleven Sports.
W 1 kolejce PGE Ekstraligi Eltrox
Włókniarz ma 3 kwietnia ścigać
się w Lublinie z Motorem. Ma to
być oficjalna inauguracja sezonu
żużlowego w polskiej PGE Ekstralidze. Mecz zaplanowany jest
na godz. 18:00 i bezpośrednią
transmisję będzie można zobaczyć w Eleven Sports. Po me-

czu w Lublinie również na tym
samym kanale prowadzona ma
być transmisja z Grudziądza,
gdzie o godz. 20:30 GKM podejmować będzie Betard Spartę
Wrocław. Pozostałe dwa mecze
1 kolejki pokazane będą w niedzielę, 4 kwietnia w nSport+
(godz. 16, Toruń – Zielona Góra
i godz. 19:15, Leszno – Gorzów).
W 2 kolejce PGE Ekstraligi Eltrox
Włókniarz w niedzielę, 11 kwietnia podejmować będzie mistrzów
Polski Unię Leszno. Mecz ten
zaplanowany jest na godz. 19:15
i pokaże go nSport+. W tym samym dniu na nSport+ od godz.
16 transmitowany ma być mecz
z Gorzowa, gdzie Stal podejmować będzie Motor Lublin.
W piątek, 9 kwietnia, Eleven
Sports pokaże mecze z Zielonej
Góry i Wrocławia.
(AK, foto: seppedwaekstraliga.pl)

(tekst i fot. AK)
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Duże brawa za zdalną prezentację Eltrox Włókniarza

W

częstochowskim
Hotelu Arche odbyła się przedsezonowa
„zdalna”
prezentacja
żużlowców
Eltrox
Włókniarza. Częstochowianie
przystąpią do nadchodzącego sezonu z myślą o awansie
do czołowej czwórki i walce
o medale w PGE Ekstralidze.

Działacze Eltrox Włókniarza za
miejsce prezentacji wybrali częstochowski Hotel Arche, który
współpracuje z klubem. Włodarze klubu zaprosili władze
miasta z prezydentem Krzysztofem Matyjaszczykiem i wiceprezydentem
Jarosławem
Marszałkiem na czele. Spotkanie poprowadzili m.in.: Tomasz
Lorek i Ireneusz Bieleninik.
Z liderów Włókniarza zabrakło
tylko Fredrika Lindgrena, który jednak przesłał pozdrowienia
kibicom. Był za to ulubieniec
częstochowskich fanów Leon
Madsen, a także Jonas Jeppesen i Polacy: Bartosz Smektała,
Kacper Woryna, Jakub Miśkowiak oraz młodzieżowcy. Nie
zabrakło oczywiście sztabu szkoleniowego z trenerem Piotrem
Świderskim i menedżerem Jarosławem Dymkiem, który po

kilku latach nieobecności wrócił
do Częstochowy i Włókniarza.
Kibice, którzy zdalnie mogli śledzić prezentację drużyny, mieli
okazję oglądać wypowiedzi z zawodnikami, działaczami i sztabem szkoleniowym oraz zaproszonymi VIP-ami.
- Cieszę się, ze w tak trudnych czasach zdecydowaliśmy się na takie
przedsięwzięcie i taką organizację
– mówi dla Gazety Regionalnej
prezes Włókniarza Michał Świącik. - Wszystko zrobiliśmy dla naszych kibiców. Dotychczas zawsze
na przedsezonowej prezentacji
spotykaliśmy się z naszymi fanami. Teraz musieliśmy zdecydować
się na inny ruch. Inni nie zdecydowali się na taki poziom. Ta
prezentacja była prezentem dla
naszych kibiców i docenieniem
ich wsparcia dla naszej drużyny.
Jako pierwsi w Polsce zrobiliśmy
prezentację na takim poziomie.
Naszą galę można porównać do
wyboru sportowca roku. Prezentację zorganizowaliśmy w prestiżowym hotelu Arche. Transmitowana była z 8 kamer. Były stoliki,
wyczytywanie zawodników i gości, studia z wywiadami. Myślę, ze
wszystko się udało. Po prezentacji spotkaliśmy się z mega pozy-

tywnym odgłosem. Kibice czy to
w mediach społecznościowych,
czy też w innym sposób przekazywali nam, że byli mega zadowoleni. Z formuły prezentacji
zadowoleni byli też nasi żużlowcy
i sponsorzy. To też nas bardzo cieszy. Myślę, że wytyczyliśmy pod
tym względem pewne trendy...
(AK, fot. włokniarz.com)
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Janowski odjechał najwięcej wyścigów w 2020 roku,
a najwięcej punktów zdobył Zmarzlik

K

ibice żużla lubą przeglądać różne statystyki. W sezonie 2020 PGE
Ekstraligi najwięcej wyścigów odjechał Maciej Janowski z Betard Sparty Wrocław,
a Bartosz Zmarzlik z Gorzowa
zdobył najwięcej punktów.

Bartosz Zmarzlik ze Stali Gorzów
w 2020 roku ścigał się w 93 wyścigach. Wygrał aż 55 razy. 22
razy przyjeżdżał do mety na 2. pozycji, 8 razy na 3. miejscu i 6 razy
na ostatniej pozycji. Zmarzlik
w poprzednim sezonie zdobył 217
punktów i 9 bonusów co łącznie
daje mu 226 punktów i jest najlepszym dorobkiem.
Na drugim miejscu plasuje się
Emil Sajfutdinow z Fogo Unii
Leszno. Rosjanin na torze pojawił się w 88 wyścigach. Wygrał
47 razy. Sajfutdinow zdobył 206
punktów i 16 punktów bonusowych co łącznie daje mu 222
punkty czyli o 4 mniej od Zmarzlika. Sajfutdinow okazał się jednak
najlepszym żużlowcem poprzedniego sezonu w PGE Ekstralidze
jeśli chodzi o średnią biegową.
Zmarzlik był trzeci. Rozdzielił ich
Artem Łaguta.
Granicę 200 punktów w poprzednim sezonie przekroczyło tylko
3 żużlowców. Oprócz Zmarzlika i Sajfutdinowa jest to jeszcze
Maciej Janowski z Betard Sparty
Wrocław. Janowski na tor wyjeżdżał najczęściej ze wszystkich żużlowców PGE Ekstraligi, bo aż 94
razy. Zdobył 185 punktów i 18 bonusów co łącznie daje 203 punkty
i 3. dorobek poprzedniego sezonu.
Żużlowcy Eltrox Włókniarza
REKLAMA

w klasyfikacji zdobytych punktów i ilości startów są na dalszych
pozycjach. Częstochowianie nie
zakwalifikowali się do play-off
i mają mniejszą ilość meczów
i tym samym startów niż żużlowcy
z czołowej czwórki.
(tekst i fot. AK)
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Włókniarz w swojej historii zdobył 13 medali DMP.
Czy po sezonie 2021 dołoży 14 „krążek”?

Ż

użlowcy
częstochowskiego Włókniarz w rozgrywkach ligowych ścigają się od 1948 roku. W tym
czasie zdobyli łącznie 13 medali Drużynowych Mistrzostw
Polski. Czy po sezonie 2021
kibice biało-zielonych cieszyć się będą z 14 medalu?

Żużlowcy CKM Włókniarz w swojej historii byli już 4 razy mistrzami Polski. Pierwszy złoty medal
w „drużynówce” częstochowianie
wywalczyli w 1959 roku. Na kolejne mistrzostwo trzeba było czekać
15 lat do 1974 roku. Trzecie mistrzostwo częstochowskie „Lwy”
wywalczyły w 1996 roku.
Ostatni raz zespół z Częstochowy
stanął na najwyższym stopniu podium w 2003 roku.
Oprócz czterech złotych medali
częstochowscy żużlowcy wywalczyli też 3 wicemistrzostwa Polski
i aż 6 brązowych „krążków”. Łącznie Włókniarz w swojej historii zapisał 13 medali. Czy po obecnym
sezonie ta liczba wzrośnie do 14?
Po raz ostatni częstochowscy żużlowcy na podium DMP Ekstraligi
stanęli w 2019 roku. Wówczas drużyna wywalczyła 3. miejsce w EksREKLAMA

tralidze i zdobyła brązowe krążki.
W poprzednim „pandemicznym”
sezonie Eltrox Włókniarz nie
awansował do play-off i został
sklasyfikowany na 5. pozycji.
Ostatnie lata w Ekstralidze należą

do Unii Leszno. Unia nie opuszcza 1. miejsca na podium DMP
od czterech lat. Leszczynianie
złote medale i mistrzostwo Polski
wywalczyli w 2017, 2018, 2019
i 2020 roku. Także w sezonie 2021

„celują” w piąte złoto z rzędu...
Czy któryś z zespołów będzie na
tyle silny i przerwie „złotą passę” leszczynian? Unia oddała ze
swojego „złotego składu” dwóch
Polaków: Bartosza Smektałę i Do-

minika Kuberę, ale ściągnęła Australijczyka Jasona Doyla, który
ma być silnym punktem drużyny
i poprowadzić Unię do piątego
mistrzostwa z rzędu...
(tekst i fot. AK)
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Eltrox Włókniarz wygrał wyraźnie pierwszy sparing

D

opiero w miniony poniedziałek,
pięć
dni
przed planowaną inauguracją rozgrywek PGE
Ekstraligi żużlowcy Eltrox
Włókniarz „odjechali” pierwszy sparing. Rywale z GKM-u Grudziądz przyjechali tylko
w pięcioosobowym składzie
i wyraźnie przegrali 25:52.

Żużlowcy Eltrox Włókniarza
w najbliższą sobotę mają zaplanowany pierwszy ligowy mecz
w PGE Ekstralidze z Motorem Lublin. Częstochowianie, co prawda
na pierwszy tegoroczny trening
wyjechali już 2 marca, ale później
aura nie była łaskawa i nie odbyły
się planowane sparingi ze Startem
Gniezno i Unią Tarnów. W poniedziałek udało się ścigać na torze
z żużlowcami GKM-u Grudziądz,
którzy przyjechali jednak do Częstochowy m.in. bez Nicky Pedersena czy Piotra Pawlickiego. Częstochowianie wystąpili natomiast
bez Fredrika Lindgrena. - Fredrik
już jakiś czas temu prosił nas
o wolny dzień właśnie na ten poniedziałek – mówi prezes Eltrox
Włókniarza Michał Świącik. - Musiał pozałatwiać swoje sprawy.
Gospodarze od samego początku
objęli prowadzenie, ale wynik nie
był w poniedziałek najważniejszy.
Zawodnicy mają mało czasu, aby
REKLAMA

przyzwyczaić się do walki w czterech na torze. A to był główny cel
poniedziałkowego sparingu. Częstochowianie mają jeszcze w planie czwartkowy trening punktowy
z drużyną z Krosna [mecz zakończył się po zamknięciu tego wydania Gazety Regionalnej].
Po 13 biegach Eltrox Włókniarz
prowadził 52:25. Trenerzy drużyn
nie zdecydowali się na biegi nominowane i zaliczyli wynik po 13
biegach.

W drużynie Eltrox Włókniarza
niepokonany był Bartłomiej Kowalski, który wygrał 3 wyścigi.
Raz pojawił się też gościnnie
w drużynie GKM-u. 9 punktów,
ale w 4 startach zanotował Leon
Madsen. Nowi zawodnicy Eltrox
Włókniarza: Kacper Woryna,
Bartosz Smektała i Jonas Jeppesen też pokazali się z dobrej strony. W GKM-ie dwa wyścigi wygrał
natomiast Roman Lachbaum.
We wtorek i w środę częstochow-

scy żużlowcy mieli trenować indywidualnie, a w czwartek zaplanowany był sparing z drużyną
z Krosna. W sobotę częstochowianie rozpoczną ligę i zmierzą się
w Lublinie z Motorem. Kibice liczą
na zwycięstwo w pierwszej kolejce.
- W poprzednim sezonie wygraliśmy w Lublinie – mówi prezes Eltrox Włókniarza Michał Świącik.
- Mam nadzieję, że w tym roku też
wrócimy ze zwycięstwem.

Eltrox Włókniarz Częstocho-

wa – GKM Grudziądz 52:25

Eltrox Włókniarz: Madsen 9
(3,d,3,3), Jeppesen 8 (2,3,0,3),
Woryna 6 (2,1,3,d), Smektała 7
(0,3,2,2), Miśkowiak 6 (2,2,2,0),
Kowalski 9 (3,3,3), Świdnicki 7
(2,3,2).
GKM: Kasprzak 6 (1,1,1,2,d,1),
Lachbaum 7 (3,0,1,3), Bjerre 6
(0,2,1,1,2), Krakowiak 2 (1,1,0,0,), Zieliński 2 (0,0,1,0,1), gość: Kowalski 2 (2).
(tekst i fot. AK)
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Nowa Częstochowa. Osiedle na Parkitce pełne nowoczesnych pomysłów

D

oskonała komunikacja,
bezpieczeństwo,
tereny zielone, plac zabaw
z prawdziwego zdarzenia, instalacje fotowoltaiczne, stacje
ładowania samochodów elektrycznych - to tylko część pomysłów, które wyróżnia osiedle na Parkitce.

Jak połączyć życie w centrum
miasta i jednocześnie zapewnić
mieszkańcom spokojną okolicę,
która pozwala odprężyć się po
pracy? Taką możliwość stwarza
lokalizacja osiedla NOWA CZĘSTOCHOWA na Parkitce. Budowa rozpoczęła się w styczniu tego
roku. Plan wznoszenia kolejnych
budynków będzie realizowany
sukcesywnie, co kilka miesięcy.
Termin zakończenia prac budowlanych pierwszego z obiektów
planowany jest na listopad 2022r.
Za inwestycję odpowiada Grupa
DOMBUD, którą tworzą trzy firmy: Przedsiębiorstwo Budowlane
CZĘSTOBUD (mające na koncie
ponad 400 zrealizowanych projektów), Centrum Materiałów
Budowlanych DOMBUD (zapewniające pełen zakres oferty
budowlanej) oraz Galeria Płytek
LUX-DOM (oferująca materiały
wykończeniowe).
- Takie połączenie trzech współpracujących ze sobą firm, które
scala jeden właściciel, znacznie
ułatwia planowanie i realizowanie inwestycji. Sprawia, że
wywiązujemy się z tego zadania
kompleksowo, a praca przebiega
wyjątkowo sprawie - zaznacza
Jakub Ziętara, dyrektor biura
sprzedaży Grupy DOMBUD.
NOWA CZĘSTOCHOWA łączy
postęp i tradycję

- Nowa, czyli nowoczesna, bo
tworząc osiedle czerpiemy z możliwości, które niosą ze sobą
współczesne technologie. Korzystamy z nowatorskich rozwiązań,
rozwijamy się wraz z postępem,
ale przy tym szanujemy tradycję.
Jesteśmy częstochowską firmą,
jako lokalni patrioci budujemy
dla naszego miasta. Nasze kolej-

ne inwestycje również będziemy
tworzyć pod szyldem Nowej Częstochowy. Jedna z nich także powstanie w przyszłości na Parkitce.
Następne: w dzielnicach Grabówka, Raków i Wyczerpy - podkreśla
Jakub Ziętara.
Wróćmy jednak do trwającej już
budowy. Osiedle jest kompleksowe. Przestrzeń mieszkaniowa
będzie odosobniona, stąd na parterze tych budynków nie będzie
lokali usługowych. Te będą bowiem zlokalizowane w odrębnych
obiektach umiejscowionych od
strony ul. Okulickiego.
- Dom ma być domem. Nie łączymy tych dwóch kwestii i to
wyróżnia naszą inwestycję. Udogodnienia będą jednak pod ręką
mieszkańców, tak żeby wszędzie
mieli blisko. W budynkach handlowo-usługowych znajdzie się
z pewnością miejsce na siłownię,
sklep spożywczy, punkty medyczne, prywatną szkołę czy szkołę
nauki języków obcych - wylicza
dyrektor biura sprzedaży.
Dojazd z dwóch stron, instalacja fotowoltaiczna, dwupoziomowe parkingi

Komfort towarzyszyć ma mieszkańcom Nowej Częstochowy na
każdym kroku. Dojazd będzie
więc prowadził z dwóch stron: od
ul. Poleskiej i od ul. Okulickiego. Dzięki temu przepustowość
będzie lepsza i łatwiej będzie dotrzeć tu mieszkańcom oraz ich gościom. Osiedle będzie bezpieczne,
z zamkniętym wjazdem. Z myślą
o zmotoryzowanych powstaną
dwupoziomowe parkingi. Co więcej, na te podziemne zostaną wyposażone w gniazda do ładowania
samochodów elektrycznych.
Postępowość to zdecydowany wyróżnik inwestycji. Przejawia się
ona również za sprawą instalacji
fotowoltaicznej umieszczonej na
dachu każdego budynku.
- Uzyskany dzięki tej instalacji
prąd, będzie zasilał części wspólne budynków, czyli np. klatki,
garaże, czy pełne zieleni ogrody
między blokami. Dzięki temu

koszty, które mogliby ponieść
mieszkańcy, będą niższe nawet
o ok. 75 proc. Ale stawiamy nie
tylko na ekonomię, ale też na
ekologię. Stąd właśnie pomysł
z energią odnawialną, bo liczy się
dla nas nie tylko komfort mieszkańców, ale i środowisko - mówi
Krzysztof Badowski, dyrektor
techniczny przedsięwzięcia.

Plac zabaw z prawdziwego zdarzenia, tarasy widokowe, moc roślinności
Nowa Częstochowa to inwestycja skierowana m.in. dla rodzin
z dziećmi. Z myślą o nich na osiedlu powstanie okazały plac zabaw
(wielkością ma on odpowiadać
placom znanym z podjasnogórskich parków, które chętnie wraz
z pociechami odwiedzają rodzice).
- To będzie plac zabaw z prawdziwego zdarzenia, a nie tylko z nazwy. Miejsce, w którym milusińscy nie będą się nudzić. Miejsce,
w którym wraz z rodzicami będą
mogli radośnie, aktywnie i kreatywnie spędzać czas. Stawiamy
bowiem na utrwalanie więzi i taką
formę integracji. Dla nas ważne
jest to, żeby nasi klienci byli zadowoleni. Czuli, że zamieszkali na
osiedlu, które zostało dokładnie
zaprojektowane i przemyślane,
w którym po prostu żyje się dobrze - dodaje Krzysztof Badowski.
Oferowane mieszkania są bardzo
różnorodne: od 26 m kw. po ponad 60 i 90 m kw. Wszystko po
to, żeby dostosować się do indywidualnych potrzeb klientów. Na
inny lokal zdecyduje się przecież

małżeństwo z dwojgiem dzieci,
na inny - osoba mieszkająca samotnie, a jeszcze na inny - młoda
para.
Wszystkich z pewnością zachwycą jednak tarasy widokowe, które
znajdą się na każdym budynku.
Z nich widać będzie panoramę
Częstochowy. Mieszkańcy docenią pewnie również to, że budynki mieszkalne będą oddzielone
od siebie sporymi odległościami.
Tak, by nikt nikomu nie spoglądał
w okna (co charakteryzuje zazwyczaj duże osiedla) i by mieszkało
się swobodnie, bez skrępowania.
Oczy cieszyć będą tereny zielone,
bo na osiedlu wyrośnie moc roślinności. Każde z mieszkań na
parterze, będzie miało także swój
prywatny ogródek. Te wspólne,
zakwitną pomiędzy blokami. Całość dopełni mała architektura:
ławeczki, latarnie, kosze. Również fragmenty elewacji imitujące
drewno wkomponują się w otoczenie, podkreślając, że to „zielone” osiedle. Wszystko musi być
bowiem zrobione ze smakiem.
Więcej na
www.nowaczestochowa.pl/
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Prezes Michał Świącik: Do każdego meczu musimy podejść
bardzo dobrze przygotowani i odpowiednio zmobilizowani

-P

amiętajmy,
że
w żużlowej ekstralidze jest 8 zespołów,
a nie 16 czy 18 jak w innych
ligach – mówi przed inauguracją PGE Ekstraligi prezes
Eltrox Włókniarza Częstochowa Michał Świącik. - Tutaj niespodziewana strata 1 punktu
może na koniec okazać się bardzo bolesna. Dlatego do każdego meczu musimy podejść
bardzo dobrze przygotowani
i odpowiednio zmobilizowani.

Gazeta Regionalna: Do rozpoczęcia rozgrywek w PGE Ekstralidze pozostało już kilka dni.
Jak one będą wyglądały w Eltrox
Włókniarz Częstochowy. Pierwszy mecz jeździcie w Lublinie więc
spraw organizacyjnych jest chyba
trochę mniej...
Michał Świącik: Jesteśmy profesjonalnym klubem więc pracy
jest bardzo dużo, ale każdy wie za
co odpowiada i co ma robić. Sprawy organizacyjne to jedno, ale
przygotowanie drużyny do meczu
z Motorem jest najważniejsze.
I na tym będziemy się koncentrować w ostatnich dniach przed
meczem z Lublinie. Jeśli pogoda
dopisze to będziemy chcieli jeździć jak najwięcej, aby do spotka-

nia z Motorem, które będziemy
chcieli wygrać, zawodnicy przejechali jak najwięcej kółek.

W poniedziałek udało się pościgać z GKM-em Grudziądz. Wynik
nie był najważniejszy, tylko jazda
w kontakcie z rywalem...

Przed pierwszą drużyną zaplanowane było aż 6 meczów
kontrolnych. Nie wypaliły po
dwa sparingi ze Startem Gniezno, Unią Tarnów i GKM-em
Grudziądz. W poniedziałek
jeździliście dopiero pierwszy
sparing z GKM-em wygrany
52:25, a na czwartek [rozmowa została przeprowadzona
29 marca] macie zaplanowany
też trening punktowy z drużyną z Krosna...

W poniedziałkowym sparingu
zabrakło Fredrika Lindgrena.
Co się stało, że nie było Szweda
w pierwszym sparingu, który
udało się wam odjechać?

- My na tor wyjechaliśmy najwcześniej z drużyn z PGE Ekstraligi, ale później pojawiły się
problemy z pogodą i torami. Nasi
partnerzy od sparingów też mieli
swoje problemy organizacyjne.
Dlatego do tych sparingów trzeba
było podchodzić ostrożnie. Nasi
rywale też wiedzieli, że nie ma
się co ścigać, gdy nie pojeździło
się samemu na torze. My cieszymy się z tego, że nasi zawodnicy,
gdy tylko było można, trenowali
na torze w Częstochowie i sprawdzali motocykle. W ostatnim tygodniu przed inauguracją ligi też
mieliśmy zaplanowanych kilka
startów więc jesteśmy spokojni.

- Fredrik Lindgren jest usprawiedliwiony. Już jakiś czas temu
prosił nas o wolne w ten poniedziałek. Potrzebował pozałatwiać
swoje sprawy.
Eltrox Włókniarz przemeblował skład. Zakontraktowaliście Bartosza Smektałę,
Kacpra Worynę i Jonasa Jeppesena... Na co będzie stać częstochowski zespół? Jakie cele
stawiacie przed zawodnikami?

- W składzie mamy mieszankę może nie wybuchową. Mamy
mocną mieszankę zawodników.
Celem drużyny jest na pewno
awans do play-off. I za to będziemy trzymać kciuki. A co potem
to zobaczymy. Mamy w składzie
dojrzałych oraz doświadczonych
żużlowców i młodość. Jedno jest
pewne i to mogę obiecać. Mamy
bardzo ambitny zespół i w każdym meczu będziemy walczyć o jak
najlepszy wynik i o zwycięstwo...

W Wielką Sobotę i w pierwszej kolejce PGE Ekstraligi
rozpoczniecie sezon meczem
w Lublinie z Motorem? Kibice
Eltrox Włókniarza oczekują
zwycięstwa...

- Ja chciałbym bardzo, aby to
pierwsze spotkanie ułożyło się dla
nas tak samo jak w poprzednim
sezonie. Wygraliśmy w Lublinie
i zdobyliśmy wówczas bardzo
ważne punkty. Znamy zawodników z Motoru i wiemy, na co ich
stać. Tor chyba też nas nie zaskoczy, chyba że pogoda będzie miała
na niego wpływ i jakieś niespo-

dziewane warunki atmosferyczne.
W naszej drużynie panuje dobra
atmosfera, a to połowa sukcesu. Chcemy robić swoje i wygrać
w Lublinie. Pamiętajmy, że w żużlowej ekstralidze jest 8 zespołów,
a nie 16 czy 18 jak w innych ligach.
Tutaj niespodziewana strata 1
punktu może na koniec okazać
się bardzo bolesna. Dlatego do
każdego meczu musimy podejść
bardzo dobrze przygotowani i odpowiednio zmobilizowani.
Dziękujmy za rozmowę.

(tekst i fot. AK)

Fredrik Lindgren startował w Kryterium Asów

W

e miniony wtorek na
torze w Bydgoszczy
rozegrano Kryterium
Asów. Była to pierwsza oficjalna impreza żużlowa sezonu
2021. Jedyny reprezentant Eltrox Włókniarza Fredrik Lindgren zajął odległe 12. miejsce.

Kryterium Asów polskich lig żużlowych im. Mieczysława Połukarda to tradycyjny turniej rozgrywany na początku sezonu. Udało się
go rozegrać też przed sobotnią inauguracją PGE Ekstraligi. 16 żużlowców, w tym Fredrik Lindgren
z Eltrox Włókniarza ścigało się we
wtorek na torze w Bydgoszczy.
Najlepiej radził sobie Bartosz
Zmarzlik z Moje Bermudy Stali
Gorzów. Wygrał, ale dopiero po
biegu barażowym z reprezentantem gospodarzy Wadimem Tarasienko z Polonii Bydgoszcz. Trzecie miejsce w Kryterium Asów
zajął Artem Łaguta, który w nadchodzącym sezonie będzie reprezentować barwy Betard Sparty
Wrocław.
Kibice Eltrox Włókniarza z zaciekawieniem śledzili start Fredrika
Lindgrena. „Fredka” nie ścigał się
w poniedziałkowym sparingu Eltrox Włókniarza z GKM-em Grudziądz i był to dla niego pierwszy
oficjalny start z rywalami. Lind-

gren zaczął bardzo dobrze. Wygrał 3. wyścig, w którym pokonał Tobiasza Musielaka, Adriana
Gałę i Dominika Kuberę. Później
nie wiadomo z jakich przyczyn
zaliczył trzy razy ostatnie miejsce.
Dopiero w piątym starcie wywalczył 1 punkt co łącznie dało mu 4

„oczka” i dalekie 12. miejsce Kryterium Asów.
Kibice Eltrox Włókniarza liczą,
że w sobotnim meczu w Lublinie
Lindgren zaprezentuje swoje normalne oblicze.
(AK, foto: AK)

Wyniki Kryterium Asów: 1. B.
Zmarzlik 14+3 (3,3,3,2,3), 2. W.
Tarasienko 14+2 (3,3,3,3,2), 3.
A. Łaguta 13 (3,2,2,3,3), 4. S.
Woźniak 10 (2,3,2,0,3), T. Musielak 10 (2,0,3,3,2), 6. E. Sajfutdinow 10 (2,2,2,3,1), 7. K.
Huckenbeck 10 (2,2,2,1,3), 8. A.

Lyager 7 (0,3,0,2,2), 9. M. Michelsen 7 (1,1,3,1,1), 10. D. Bellego 6
(1,2,3,0,2), 11. A. Gała 5 (1,2,1,1,0),
12. F. Lindgren 4 (3,0,0,0,1), 13.
K. Buczkowski 4 (0,1,1,1,1), 14. D.
Kubera 3 (0,1,0,2,0), 15. D. Berge 3 (1,0,1,1,0), 16. G. Zengota 0
(0,0,0,0,0).
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Jarosław Dymek: Nasz skład jest zbilansowany w bardzo fajny sposób

-N

ie chciałbym tu
składać górnolotnych obietnic, ale
myślę, że sezon będzie ciekawy
i będziemy mieć wiele powodów do radości – mówi przed
startem rozgrywek w PGE
Ekstralidze menedżer Eltrox
Włókniarza Jarosław Dymek,
który po kilku latach przerwy
ponownie będzie pracował
w częstochowskim klubie. Uważam, że nasz skład jest
zbilansowany w bardzo fajny
sposób.

Gazeta Regionalna: Na początek może przypomnijmy kibicom
Eltrox Włókniarza jak to się stało,
że Jarosław Dymek ponownie jest
menedżerem w częstochowskim
zespole?

Jarosław Dymek: - Sprawa
rozwiązała się bardzo szybko. Zadzwonił do mnie prezes Michał
Świącik. Zapytał się, jakie plany mam na przyszły sezon. Od
słowa do słowa i umowa została
podpisana. Wielkich debat tutaj
nie było i bardzo szybko doszliśmy do porozumienia. Wszyscy,
którzy mnie znają to wiedzą, że
Włókniarz to moja wielka miłość. Zaczynałem swoją przygodę
z Włókniarzem jako kibic. Później
byłem działaczem itp. Ale to było
parę lat temu... Teraz otrzymałem
ofertę z typu nie do odrzucenia...

bonus dla was czy ten czas jest
tak duży, że wszyscy spokojnie
przygotują się do sezonu?

- Myślę, że czas jest podobny dla
wszystkich. My po prostu robiliśmy swoje. W mediach pojawiały
się artykuły, kto pierwszy wyjechał na trening. Że jeździ zespół
X, a szykuje się Y i Z. Czasem trzeba po prostu działać. My działamy
i staramy się jak najlepiej przygotować do sezonu. W zimę, jak na
torze zalegał śnieg to go ściągaliśmy, aby tor był jak najlepiej przygotowany do treningów. I nam się
to udało. Bo pierwsze jazdy były
już 2 marca. My staramy się nie
wszystko robić na świeczniku tylko dokładnie i sumiennie wykonywać swoją pracę. I jak widać nie
zaniedbujemy niczego, bo pierwsi
wyjechaliśmy na tor, ale tu nie
mam mowy o żadnej rywalizacji
czy ściganiu. Chcemy po prostu
jak najlepiej przygotować się do
sezonu. Pogoda była łaskawa, tor
dobrze przygotowany i dlatego zaprosiliśmy chłopaków na pierwsze jazdy. A wiadomo, że jak się
przyjechali i po paru miesiącach
przerwy mogli (cd. na str. 26)
(cd. ze str. 25) zrobić pierwsze kółka to pojawił im się błysk w oku.
Widać było, że zima zrobiła swoje
i byli głodni jazdy. Cieszymy się,
że nam się udało, bo wiemy, że do
połowy marca nie we wszystkich
ośrodkach udało się pojeździć.

I szybko podjęta?

- Tak. Moi bliscy wiedzieli, że jak
się pojawi oferta z Włókniarza to
nie będę się długo zastanawiał,
bo wszyscy wiedzą, że to dla mnie
bardzo ważny klub. Prezes Świącik stwierdził, że przydam się we
Włókniarzu. Dlatego dużo czasu
do namysłu nie potrzebowałem.
Menedżerem
drużyny
będzie Jarosław Dymek, a trenerem Piotr Swiderski. Jaki
będzie podział kompetencji
między wami. Kto będzie odpowiadał za skład? Będziecie współpracować, czy podzieliliście się zadaniami?

- Wiadomo, że numerem jeden
jest zawsze trener. Ja jestem po
to, żeby pomagać i coś podpowiadać. Myślę, że będziemy siebie
nawzajem wspierać i sobie pomagać. Po to będziemy w dwóch
w parku maszyn, aby wymieniać
się myślami i jakimiś rozwiązaniami taktycznymi. Myślę, że jakieś moje pomysły również będą
wdrażane w życie. Wiadomo, że
co dwie głowy to nie jedna. I na
pewno będziemy sobie razem siadać i rozmawiać, patrzeć w program, aby było jak najlepiej. Ale
wiadomo, że ostatnie i najważniejsze zdanie należeć będzie do
trenera, ale ja mogę obiecać pomoc i wspólnymi siłami będziemy
myśleć o jak najlepszym wyniku.
Eltrox Włókniarz jako pierwszy zespół z PGE Ekstraligi
wyjechał na trening, bo to było
już 2 marca. Czy to jest jakiś

Zaplanowaliście z trenerem
Piotrem Świderskim 6 spotkań
sparingowych,
choć
wiadomo, że jak to w marcu bywa pojawiły się problemy... Ale zapytam o co innego. Dobór przeciwników nie
jest chyba przypadkowy...

- Trzeba pamiętać o tym, że sport
żużlowy jest już na tyle poważnymi rozgrywkami, że nie można
tu mówić o przypadku... Moim
zdaniem kluby ekstraligowe już
nie tak chętnie jak kiedyś jeżdżą
między sobą mecze sparingowe.
Myślę, że chodzi tu o tą otoczkę
przygotowania toru i inne tajemnice... Tutaj nie miałem złudzeń,
że będziemy jeździć z topowymi
zespołami z Ekstraligi. Zaplanowaliśmy 6 sparingów, ale ile
z nich odjedziemy to nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Zawsze
lepiej zabezpieczyć się na wielu
frontach, by cokolwiek odjechać.
Ja pamiętam takie sezony, że
było zaplanowanych z 8 meczów
sparingowych, a odbył się tylko
jeden. Pamiętam sezon 2013, gdy
do pojedynku z Bydgoszczą podchodziliśmy z marszu... Zaplanować można wiele, a czasem z tego
nic nie wyjdzie, bo duży wpływ
ma na to pogoda. Dwa pierwsze
mecze z Gnieznem nam wypadły.
Będziemy robić wszystko, aby jak
najlepiej przygotować się do sezonu.
W kadrze Eltrox Włókniarza doszło do kilku przetasować. Odeszli Jason Doy-

le, Paweł Przedpełski i Rune
Holata, a w ich miejsce
przyszli
Bartosz
Smektała, Kacper Woryna i Jonas
Jeppesen. Nastąpiło odmłodzenie drużyny. I na co stać
będzie częstochowski zespół?

- Liczymy przede wszystkim na
fajne i ciekawe widowiska. Liczymy też na dobrą atmosferę w drużynie. Bo już widać po pierwszych
spotkaniach i treningach, że
chłopcy żyją ze sobą, a to już jest
połowa sukcesu. Mamy dwóch
doświadczonych obcokrajowców
czyli Leona i Fredrika. Do tego
dochodzi Jonas. Oprócz tej trójki
są utalentowani Kacper i Bartosz.
Mamy też parę silnych juniorów
co też pozwala nam optymistycznie myśleć o sezonie. Nie chciałbym tu składać górnolotnych
obietnic, ale myślę, że sezon będzie ciekawy i będziemy mieć wiele powodów do radości. Uważam,
że nasz skład jest zbilansowany
w bardzo fajny sposób. Jeszcze
przed okienkiem transferowym
w środowisku żużlowym mówiło
się, gdzie kto przychodzi, gdzie
kto odchodzi. Wówczas mówiłem
do żony, że z takim zespołem to
by była prawdziwa przyjemność
pracować. Bo to są fajne chłopaki
i nie ma gwiazdorstwa. Bo to są
normalni ludzie do współpracy,
którzy za sobą mają też spore sukcesy. Dlatego ciesze się, ze dołączyłem do tego teamu i będę miał
okazję z nim współpracować.
Macie ciekawy skład, teoretycznie nawet mocniejszy niż
w poprzednim sezonie. Czyli
w rundzie zasadniczej Eltrox
Włókniarz walczy o awans do
play-off, a później...

- Dla nas najważniejsze jest to,
aby znaleźć się w półfinałach czy-

li czołowej czwórce. To może taki
już oklepany slogan, ale w rundzie zasadniczej to jest najważniejsze. Ale taka jest prawda.
W decydujących meczach wszystko może się zdarzyć. Ktoś może
stracić formę, a inny ją odzyskać.
Ktoś może stracić swój najlepszy
silnik. Mogą pojawić się inne zdarzenia... Może być tak, że drużyna
skazywana w play-off na czwarte
miejsce, może znaleźć się w finale
i jechać o złoto. Wiele może wydarzyć się w pla-off więc najważniejsze jest, aby znaleźć się w tej
czołowej czwórce i o te medale do
końca sezonu później ścigać się.
I trzeba mierzyć wysoko. Bo jeśli
jest się w finałach Drużynowych
Mistrzostw Polski to cel musi taki
przyświecać, że trzeba walczyć
o to, co największe i najlepsze. Na
pewno nie będziemy zadowoleni
jakimiś półśrodkami. Jak już walczyć to o najwyższe trofea.
Na chwilę obecną, tuż przed
startem rozgrywek, kto według
Pana może być najpoważniejszym kandydatem do złota?
Czy Unia Leszno po raz piąty
z rzędu zdobędzie złoto czy ktoś
przerwie passę leszczynian?

- Leszno nadal jest bardzo mocne. Odeszli Smektała i Kubera,
ale pamiętajmy, że mają Jamona
Lindseya. Doszedł Jason Doyle, który potrafi przecież jeździć.
Dlatego Unia na pewno będzie
bardzo mocna. Co prawda jakiś
znak zapytania można postawić
przy leszczyńskich juniorach, ale
to nadal będzie bardzo mocny zespół. Niech robią po kilka punktów to przy dobrej dyspozycji
piątki seniorów będą bardzo ważne punkty. W żużlu jest jednak
tak, że ktoś może odpalić i zacznie

robić dwucyfrowe wyniki, a ktoś
kto dotychczas dobrze jechał,
może spaść z formą. Moim zdaniem tak naprawdę o jakiś końcowych przewidywaniach będzie
można mówić po 3-4 kolejce, gdy
zespoły odjadą pierwsze spotkania i będzie cokolwiek można więcej powiedzieć. Wówczas będziemy widzieć i wiedzieć, na co kogo
stać. Wszystko i tak wyjdzie na
torze i w przysłowiowym praniu...
Na koniec zapytam o pierwsze mecze. Eltrox Włókniarz
w pierwszej kolejce ma zaczynać w Lublinie z Motorem.
W drugiej kolejce i pierwszym
meczu w Częstochowie podejmujecie od razu mistrza Polski
Unię Leszno. Czy to dobry terminarz jak na początek sezonu?

- I tak musimy jechać do Lublina
i tak musimy gościć u siebie Leszno. Więc to chyba nie ma większego znaczenia. Nie wiadomo
także, co z kibicami i kiedy zostaną otwarte stadiony. Spotykam
się z wieloma kibicami i pytają
mnie, kiedy będą otwarte stadiony, ale ja odpowiadam, że to nie
zależy od klubów. Ja już najchętniej widziałbym fanów na trybunach, bo bez nich nie ma sportu.
Brakuje nam tej otoczki. Kibice są
nieodłączną częścią widowiska.
I nie tylko w żużlu, ale też w piłce nożnej czy też innych sportach.
My mamy takie grono fanów, że
mimo wszystko kupują karnety,
wspierają klub choć do końca nie
wiedzą, kiedy wejdą na stadion.
Cieszą się, że te karnety zostaną
im na pamiątkę.
Dziękujemy za rozmowę.

Rozmowa przeprowadzona 12
marca 2021.
(tekst AK, foto: wlokniarz.com)
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Sebastian Ułamek: Będę trzymać
kciuki za Oskara Polisa

-N

ie chciałbym publicznie jednym
dawać
szansę,
a innym ją odbierać – mówi
przed zbliżającym się sezonem
w PGE Ekstralidze wychowanek Włókniarza Sebastian
Ułamek, który jest jednym
z najbardziej utytułowanych
częstochowskich żużlowców.
- Sezon i jazda na torze pokażą, do kogo powędrują medale
Drużynowych Mistrzostw Polski.
Gazeta Regionalna: Jakie są
sportowe plany Sebastiana
Ułamka na sezon 2021?

REKLAMA

3787

łu mistrza Polski Unii Leszno.
Kolejarz z pewnością będzie
walczył o awans do 1. ligi...

- Kluby z Częstochowy i Opola
doszły do porozumienia i współpracy. Jeśli terminarz dobrze się
ułoży to jest szansa, że Bartosz
Smektała wystąpi w meczach
Kolejarza i zastąpi jakieś słabsze ogniwo, co będzie na pewno
wzmocnieniem dla drużyny.

Sebastian Ułamek: Moje sportowe plany są bardziej indywidualne. Staram się utrzymywać
indywidualną formę. W nadchodzącym sezonie natomiast będę
ponownie pomagać żużlowcowi
Oskarowi Polisowi. Będę trzymać
kciuki za Oskara Polisa

Śledził Pan z pewnością ruchy
transferowe w PGE Ekstralidze. Kto Pana zdaniem dokonał najciekawszych transferów. Jak może wyglądać
podium sezonu 2021 w PGE
Ekstralidze? Wiem, że trenerzy i zawodnicy nie lubią
typować przed sezonem, ale
z kolei kibice lubią czytać takie opinie. A Pan jest jednym
z najbardziej utytułowanych
częstochowskich żużlowców?

To dobra informacja dla kibiców Eltrox Włókniarza, bo
Oskar Polis może startować
w Eltrox Włókniarzu jako tzw.
„gość”...

- Kibice lubią czytać i krytykować.
Nie chciałbym publicznie jednym
dawać szansę, a innym ją odbierać. Sezon i jazda na torze pokażą,
do kogo powędrują medale Drużynowych Mistrzostw Polski.

- Z Oskarem dobrze się znamy.
Blisko siebie też mieszkamy. Pojawiła się jego prośba, aby go
wspierać podczas sezonu. Oskar
jest zadowolony z naszej współpracy. W poprzednim sezonie
Oskar był najlepszym krajowym
żużlowcem w 2. lidze. Aspiracją
Oskara jest to, aby wyrwać się z 2
ligi i jeździć wyżej. Doradzam mu,
aby się stale rozwijał.

Działacze Eltrox Włókniarza
przemeblowali skład i pozyskali m.in. Bartosza Smektałę, Kacpra Worynę i Jonasa
Jeppesena. Czy odmłodzenie
składu ma sprawić, że Eltrox
Włókniarz poprawi swoją lokatę z poprzedniego sezonu,
gdzie zajął 5. miejsce.
REKLAMA

- Czas pokaże. Bartka Smektałę
znam dobrze. Kiedyś na turnieju
indywidualnym doradzałem mu.
Później mi za to podziękował. To
fajny chłopak. Dużo potrafi na torze. Liczę, że kibice będą zadowoleni z jego jazdy.
Na koniec zapytam o Pana
prywatne muzeum. Na swoim
koncie ma Pan medale Drużynowych Mistrzostw Polski,
Indywidualnych
Mistrzostw
Polski, Złotego i Srebrnego Kasku, Mistrzostw Polski
Par Klubowych, zwycięstwo
w Kryterium Asów... I medale
z aren europejskich. Był Pan
też uczestnikiem cyklu Grand
Prix. Tych medali, pucharów,
dyplomów, zdjęć, kewlarów,
plastronów i motocykli, a także innych pamiątek związanych ze startami ma Pan
z pewnością sporo... Patrząc
na ten dorobek to jest Pan jednym z najbardziej utytułowanych częstochowskich żużlowców... Proszę powiedzieć coś
więcej o swoich zbiorach.

- Dziękuję za miłe słowa i docenienie tego. To fakt, że tych osiągnięć
„trochę” podczas swoich startów
zdobyłem... I w Polsce i poza granicami kraju. To moje prywatne
muzeum. Aby o tym porozmawiać
możemy wrócić do tego przy kolejnej rozmowie.
Dziękujemy za rozmowę.

(AK)
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Oskar Polis może być gościem
w Eltrox Włókniarzu, a Kolejarza Opole może wspomagać
m.in. Bartosz Smektała, który
trafił do Częstochowy z zespoREKLAMA
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Przedstawiamy rywali ELTROX Włókniarz Częstochowa

W

den 16.08.2020) Prezes: Andrzej
Rusko Trener/Manager: Dariusz
Śledź Adres stadionu: Stadion
Olimpijski, al. Paderewskiego 35,
51-612 Wrocław

iększość zespołów,
pomimo
renegocjacji
kontraktów,
wystąpi w zakładanych od
dłuższego czasu zestawieniach. Przedstawiamy ósemkę
zespołów
walczących
w sezonie 2021 o miano najlepszej drużyny na świecie.

Stadion im. Edwarda Jancarza ul.
Śląska, 66-400 Gorzów

PGE Ekstraliga składy 2021:
Eltrox Włókniarz
Częstochowa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Leon Madsen
Fredrik Lindgren
Kacper Woryna
Bartosz Smektała
Jonas Jeppesen (U24)
Jakub Miśkowiak
Mateusz Świdnicki
Bartłomiej Kowalski

Fogo Unia Leszno

Przydomek: „Lwy” Rok założenia: 1946 Barwy: biało-zielone
Długość toru: 359 m Rekord
toru: 62,16 s (Martin Vaculík
07.08.2020) Prezes: Michał
Świącik Trener/Manager: Piotr
Świderski Adres stadionu: SGP
Arena Częstochowa ul. Olsztyńska 123/127, 42-200 Częstochowa
REKLAMA

licki 02.06.2013) Prezes: Piotr
Rusiecki Menedżer: Piotr Baron
II trener: Roman Jankowski Adres stadionu: Stadion im. Alfreda
Smoczyka ul. Strzelecka 7, 64-100
Leszno.
1. Emil Sajfutdinow
2. Piotr Pawlicki
3. Janusz Kołodziej
4. Jason Doyle
5. Jaimon Lidsey (U24)
6. Kacper Pludra
7. Krzysztof Sadurski

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bartosz Zmarzlik
Szymon Woźniak
Anders Thomsen
Martin Vaculik
Rafał Karczmarz / Marcus
Birkemose (U24)
Wiktor Jasiński
Kamil Nowacki

Przydomek: „Byki” Rok założenia: 1946 Barwy: biało-niebieskie Długość toru: 346 m Rekord
toru: 58.53 s (Przemysław Paw-

Maciej Janowski
Gleb Czugunow (U24)
Dan Bewley (U24)
Tai Woffinden
Artiom Łaguta
Michał Curzytek
Przemysław Liszka

RM Solar
Góra

Falubaz

Zielona

Betard Sparta Wrocław

Moje Bermudy Stal Gorzów

Przydomek: „Stalowcy” Rok założenia: 1950 Barwy: żółto-niebieskie Długość toru: 329 m Rekord
toru: 58,00 s (Niels K. Iversen
13.05.2012) Prezes: Marek Grzyb
Trener: Stanisław Chomski II trener: Piotr Paluch Adres stadionu:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Przydomek: „Spartanie” Rok
założenia: 1950 Barwy: żółto-czerwone Długość toru: 352 m
Rekord toru: 60,06 s (Tai Woffin-

Przydomek: „Myszy” Rok założenia: 1946 Barwy: żółto-biało-zielone Długość toru: 337,5 m
Rekord toru: 58,22 s (Jarosław
Hampel 08.09.2013) Prezes:
Wojciech Domagała Trener/menadżer: Piotr Żyto Adres stadionu: Stadion żużlowy w Zielonej
Górze ul. Wrocławska 69, 65-218
Zielona Góra.
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Patryk Dudek
Piotr Protasiewicz
Jan Kvech / Mateusz Tonder
/ Damian Pawliczak (U24)
Matej Zagar
Max Fricke
Nille Tufft
Jakub Osyczka

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jarosław Hampel
Mikkel Michelsen
Krzysztof Buczkowski
Mateusz Cierniak
Wiktor Lampart
Mark Karion

6.
7.

Denis Zieliński

eWinner Apator Toruń

Mr Garden GKM Grudziądz

Motor Lublin

Przydomek: „Koziołki” Rok założenia: 1962 Barwy: żółto-biało-niebieskie Długość toru: 382 m
Rekord toru: 65,16 s (Maksym
Drabik, 22.06.2019) Prezes: Jakub Kępa Menedżer: Jacek Ziółkowski Trener: Maciej Kuciapa
Adres stadionu: Stadion Miejski
MOSiR Bystrzyca Al. Zygmuntowskie 5, 20-101 Lublin
1.
2.
REKLAMA
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Grigorij Łaguta
Dominik Kubera (U24)
3794

Przydomek: „Gołąbki” Rok założenia: 1979 Barwy: żółto-niebieskie Długość toru: 355 m Rekord
toru: 64,86 s (Artiom Łaguta,
08.09.2020) Prezes: Marcin Murawski Trener/Manager: Janusz
Ślączka Adres stadionu: Stadion
GKM Grudziądz ul. Hallera 4, 86300 Grudziądz
1.
2.
3.
4.
5.

Nicki Pedersen
Kenneth Bjerre
Przemysław Pawlicki
Krzysztof Kasprzak
Norbert Krakowiak (U24)

REKLAMA

Przydomek: „Anioły” Rok założenia: 1962 Barwy: żółto-niebiesko-białe Długość toru: 318
m Rekord toru: 56,50 s (Jack
Holder 20.08.2017) Prezes: Ilona Termińska Trener/Manager:
Tomasz Bajerski Adres stadionu:
Motoarena Toruń im. Mariana
Rosego ul. Pera Jonssona 7, 87100 Toruń
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Chris Holder
Jack Holder
Tobiasz Musielak
Paweł Przedpełski
Robert Lambert (U24)
Karol Żupiński
Kamil Marciniec
3795
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