
  

 

 Karolina Grzeszczuk i Kinga Ziółkowska w finale singla turnieju 

WTK-5 Skrzatek na kortach w Nowej Wsi! 

 

Trudno sobie wyobrazić lepszy scenariusz Wojewódzkiego Turnieju Klasyfikacyjnego Skrzatek, 

który został zorganizowany przez Klub Sportowy „Tennis Life” w ostatni weekend czerwca. W finale gry 

pojedynczej spotkały się dwie nasze najlepsze zawodniczki, Karolina Grzeszczuk i Kinga Ziółkowska. 

 W drodze do finału Karolina zwyciężyła 6/0 6/0 Hannę Teleżyńską (Morelowa Tennis Club Warszawa) 

 i 6 /2 6/0 Weronikę Woźny (KT Legia Warszawa). Kinga Ziółkowska pokonała 6/0 6/0 Nelli Witkowską 

(Frajda Tennis Club Łomianki) i 6/2 6/2 Gabrielę Sobiech (Matchpoint Komorów). 

W decydującym pojedynku lepsza okazała się Karolina, która wygrała w dwóch setach 6/2 7/5. 

Mecz stał na dobrym poziomie i był o wiele bardziej wyrównany niż wskazuje sam wynik, spotkanie 

trwało prawie dwie godziny. Tym samym Karolina zrewanżowała się klubowej koleżance za finałową 

porażkę sprzed tygodnia. Obie nasze tenisistki były rozstawione z najwyższymi numerami i jak widać 

doskonale wywiązały się z niełatwej roli faworytek zawodów. 

Bardzo się cieszymy z kolejnego udanego występu naszych zawodniczek, które mają imponujący 

bilans spotkań w kilku ostatnio rozegranych turniejach WTK-5. Kinga i Karolina wygrały trzy turnieje 

pod rząd (Karolina zwyciężyła na kortach Akademii Juana Carlosa Ferrero w Warszawie i w turnieju w 

Nowej Wsi, a Kinga wygrała turniej na kortach klubu UKS Net w Warszawie). Warto też wspomnieć, że 

w połowie czerwca nasze zawodniczki, podopieczne trenerów Przemysława Lewandowskiego i 

Waldemara Cecuły zostały wicemistrzyniami województwa w grze podwójnej. 

Zawody odbyły się na doskonale przygotowanych kortach Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego w 

Nowej Wsi Warszawskiej. Chcielibyśmy serdecznie podziękować pani Ewie Dymurze, dyrektor Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi za życzliwość i bezinteresowną pomoc. Dzięki temu możemy na 

kortach w Nowej Wsi szkolić naszą kadrę klubową i organizować zawody sportowe o dużej randze. 

Jesteśmy też bardzo wdzięczni panom Romanowi Grzeszczukowi, Adamowi Ziółkowskiemu i 

Wojciechowi Sobocińskiemu, którzy zadbali o bardzo dobrą organizację turnieju. Wyrazy uznania  należą 

się też naszym zawodniczkom, które nie tylko świetnie zaprezentowały się na korcie, ale też częstowały 

inne zawodniczki własnoręcznie upieczoną pizzą. 

W sezonie letnim 2015 zorganizujemy jeszcze jeden turniej WTK-5 Skrzatek, zawody zostaną 

rozegrane na kortach w Nowej Wsi w trzeci weekend września. 
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