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KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię: Andrzej  
Nazwisko: Prugar 
Data urodzenia: 3 grudnia 1970 roku 
Pseudonim sportowy: brak
Klub: Podokręg Piłki Nożnej Wałbrzych
(sędzia piłkarski) 
Największy dotychczasowy sukces?
Jako sędzia piłkarski prowadziłem zawody na poziomie III ligi, czyli obecnej II ligi. 
Wtedy bowiem nie było Ekstraklasy, tylko I liga, a także II i cztery grupy III ligi 
ogólnopolskiej. 
Kto jest twoim idolem sportowym?
Piłkarsko zawsze byłem zapatrzony w Pelego oraz Ronaldo, ale tego pochodzą-
cego z Brazylii. Imponowali mi sposobem grania w piłkę, bo w swoich czasach 
byli wirtuozami futbolu. Jako sędzia podobał mi się zaś, i to nie będzie niespo-
dzianką, Pierluigi Collina. Jego sposób bycia, poruszania się, dość specyficzny, ale 
niezwykle jako arbiter skuteczny. 
Dlaczego piłka nożna?
W młodości próbowałem różnych sportów, bo i trenowałem siatkówkę, koszy-
kówkę, a nawet przez kilka lat szachy w Górniku Wałbrzych. Oczywiście futbol 
również był obecny w moim życiu, choć jeden z trenerów szybko i skutecznie 
zniechęcił mnie do gra w piłkę. Dlatego w wieku 18 lat postanowiłem wraz z 
moim kolegą Maćkiem Polewskim zostać sędzią piłkarskim, z którym, oraz Mar-
kiem Grzywaczem, sędziowałem finał Pucharu Polski na szczeblu okręgowym 
pomiędzy MKS-em Szczawno-Zdrój a Bielawianką. I tu ciekawostka, gdyż mój 
ojciec również był sędzią i nie za bardzo chciał, abym poszedł w jego ślady. Tak 
więc trochę na przekór zostałem sędzią. Później za moim przykładem poszedł 
również mój syn, ale już zakończył swą sędziowską przygodę, podczas gdy ja 33 
lata biegam z gwizdkiem. 
Jaki cel chcesz osiągnąć?
W sporcie już raczej wiele nie osiągnę, bo mój czas jako sędziego powoli mija. 
Mam jednak marzenie, aby pojechać na olimpiadę i zobaczyć tę najważniejszą 
dla sportowców imprezę „na żywo”. Miałem to szczęście obejrzeć mecze Polaków 
na dwóch Mistrzostwach Świata oraz Europy i nawet wykupiłem trzy bilety na 
wszystkie spotkania grupowe Biało-Czerwonych podczas zbliżającego się Euro, 
jednak ze względu na pandemię postanowiłem z nich zrezygnować. 

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu....

Jak szlachetna UEFA
straszną Superligę pogoniła
Jak wiadomo Superliga upad-
ła zanim powstała. Co prawda 
w zeszłotygodniowym felie-
tonie przewidywałem, że na 
pewno nie wystartuje ona 
zgodnie z pierwotnym pla-
nem w sierpniu tego roku ani 
prawdopodobnie nigdy w ta-
kiej formie jak przedstawili to 
jej założyciele. Przytoczyłem 
też argumenty dlaczego nie 
będzie żadnej wojny z UEFA. 
Nie przewidziałem jednak, 
że cały projekt rozleci się tak 
błyskawicznie i z aż takim hu-
kiem, że totalnie nic z niego 
nie zostanie a po tygodniu o 
całym zamieszaniu już mało 
kto będzie pamiętał. Czyja to 
zasługa (jeżeli można nazwać 
to zasługą) - UEFA? Absolutnie 
nie. To spowodowali KIBICE! 
Nie przewidziałem, że opór 
kibiców i ich protesty będą aż 
tak ogromne. I tego przestra-
szyli się najbardziej członko-
wie - założyciele Superligi. 
Buntu kibiców i ewentualnego 
bojkotu (niekupowanie karne-
tów, koszulek itp.) czyli odpły-
wu pieniędzy na wielką skalę, 
co jeszcze bardziej odbiłoby 
się na i tak mocno kulawych 
już klubowych budżetach).
Równocześnie niebywale 
śmieszy mnie ta cała aura jaka 
spadła na UEFA jako obroń-
cy romantycznego futbolu, 
przeciwstawianego komer-
cji w sporcie. Wszyscy jakby 
nagle zapomnieli, że roman-
tyczny futbol to skończył się 
ostatecznie na EURO ‚92 (dla 
mnie to jest taka symbolicz-
na granica) i to właśnie dzięki 
UEFA. Skończył się bo musiał 
się skończyć, taka była ko-
lej rzeczy. Oczywiście trzeba 
było zachować zdrowy rozsą-
dek w robieniu z piłki nożnej 
biznesu ale kto inny jak nie 
UEFA np. zafundowała przez 
trzy sezony idiotyczne dwie 
fazy grupowe Ligi Mistrzów, 
co spowodowało m.in., że na 
mundial w 2002 roku wielu 
znakomitych piłkarzy poje-
chało zupełnie wyprutych,co 
spowodowało sensacyjne 
odpadnięcia faworytów już 
w pierwszej rundzie. Czym 
UEFA się kierowała? Oczywi-
ście chęcią zysku dlatego za-
rzucanie teraz tego samego 
twórcom Superligi jest czystą 
hipokryzją. Włodarzom euro-
pejskiej piłki nie chodziło o 
futbol romantyczny ale o pie-
niądze, czując wizję ich utraty.
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

Po kilkumiesięcznej przerwie zespoły niższych szczebli powróciły do zmagań o ligowe punkty. Na inaugurację rundy wio-
sennej klasy A doszło do kilku ciekawych i zaskakujących rozstrzygnięć. Za takie można uznać chociażby zwycięstwo Czar-
nych, którzy w derby Wałbrzycha odprawili Zagłębie 3:1. 

Niespodzianka na Dąbrowskiego

Znane piłkarskie porzekadło 
mówi, iż derby rządzą się swo-
imi prawami. Powyższe słowa 
sprawdziły się w 100 procen-
tach w niedzielnej potyczce na 
Dąbrowskiego, w której niżej 
notowani Czarni dość pewnie 
zainkasowali komplet punktów 
w derbowej konfrontacji z Za-
głębiem. To niespodziewane, 
choć całkowicie zasłużone zwy-
cięstwo podopiecznych trenera 
Leszka Dereweckiego, którzy 
już do przerwy prowadzili 3:0. 

Samo spotkanie stało pod 
znakiem dość wyrównanej wal-
ki, jednak za Czarnymi prze-
mawiała zdecydowanie lep-
sza skuteczność. Miejscowym 
wystarczył bowiem niewiele 
ponad kwadrans, aby trzykrot-
nie zaskoczyć defensywę i 
bramkarza rywali. Wynik już w 
4 minucie otworzył Kamil Sza-
rek, a po nim w przeciągu kilku 
minut na listę strzelców wpisali 
się: Łukasz Fiszer oraz Mateusz 
Adamczyk. 

W drugiej odsłonie obraz ry-
walizacji niewiele się zmienił. 
Co prawda w 65 minucie przy 
dość biernej postawie obro-
ny Czarnych Łukasz Wojcie-
chowski, a więc grający trener 
Zagłębia, zdobył kontaktowe 
trafienie dla czołowej ekipy 
klasy A, jednak to było wszyst-
ko w wykonaniu gości. Fiszer i 
spółka kontrolowali przebieg 

pojedynku, aby dość spokojnie 
dowieźć 3 „oczka” do końcowe-
go gwizdka sędziego Roberta 
Grabowskiego. - Był to jeden z 
lepszych meczów Czarnych w 
tym sezonie i wypada się tylko 
cieszyć, że rundę rewanżową 
rozpoczynamy od jakże waż-
nych 3 punktów -, podsumo-
wał Tomasz Stasińki ze sztabu 
szkoleniowego zwycięskiego 
zespołu. 

Plan najbliższej kolejki
Sobota – 1 maja, godz. 17:
Górnik Wałbrzych – MKS 

Szczawno-Zdrój (godz. 11), 
Unia Bogaczowice – Czarni 
Wałbrzych (godz. 14), KS Walim 
– Herbapol Stanowice (godz. 
14), Zieloni Mrowiny – Górnik 
Boguszów-Gorce, Orzeł Wito-
szów Dolny – Zieloni Mokrze-
szó, PUO Wiśniowa – Sudety 
Dziećmorowice, Podgórze Wał-
brzych – Włókniarz Głuszyca, 
Zagłębie Wałbrzych – Górnik 
Nowe Miasto 

XVI kolejka klasy A
Czarni Wałbrzych – Zagłębie 

Wałbrzych 3:1 (3:0)
Bramki: 1:0 Kamil Szarek (4), 

2:0 Łukasz Fiszer (7), 3:0 Mate-
usz Adamczyk 18 (18), 3:1 Łu-
kasz Wojciechowski (65)

Czarni: Rudnicki, Sanigórski, 
Orłowski (59 Ziętek), Motak, 
Wszeborowski, Darmochwał 

(73 Sęk), Supik, Misiak, Fiszer, 
Szarek (89 Popławski), Adam-
czyk (87 Wasilewski). Trener: 
Leszek Derewecki

Zagłębie: Jarzyński, Bro-
niek (78 Krut), Michalak (46 P. 
Smoczyk), Śmieszek (75 Pru-
sinowski), Pawełek, Prus, Mlo-

stek (46 Górecki), Sabiniarz, 
Wojciechowski (70 Borcoń), W. 
Smoczyk, Fijałkowski. Trener: 
Łukasz Wojciechowski   

Bartłomiej Nowak

Emocje na Szczycie
W najciekawszym naszym zdaniem spotkaniu klasy B Szczyt Boguszów-Gorce zremisował 

u siebie z MCK Mieroszów 3:3. Za „suchym” wynikiem kryje się wiele emocji, gdyż do prze-
rwy goście prowadzili 3:0 wykorzystując między innymi czerwoną kartkę bramkarza Szczy-
tu. W drugiej odsłonie role się odwróciły, a szczęśliwy remis miejscowych przypieczętował 
w 93 minucie Jarosław Grzesiak.

Nie poznaliśmy zwy-
cięzcy konfrontacji piątej 
z szóstą ekipą „Serie B”, 
czyli Szczytu z MCK, choć 
po pierwszej odsłonie za-
pewne niewielu wierzy-
ło, iż gospodarze zdołają 
odwrócić losy spotkania. 
Dość napisać, iż już w 20 
minucie za sprawą trafie-
nia Macieja Bobrowskie-
go podopieczni trenera 
Alana Dobrowolskiego, a 
więc byłego zawodnika i 
trenera Szczytu, wyszli na 
prowadzenie 1:0. Jakby 

tego było mało kilkadzie-
siąt sekund później w akcji 
ratowniczej przed polem 
karnym boguszowian Do-
minika Pacześnego faulo-
wał Sebastian Ciupak, gol-
kiper miejscowych, który 
w rezultacie obejrzał czer-
woną kartkę. Na efekty gry 
w osłabieniu nie musieli-
śmy długo czekać, gdyż w 
35 minucie przewagę MCK 
powiększył Oskar Siero-
cki, a trzybramkowe pro-
wadzenie przyjezdnych 

tuż przed przerwą ustalił 
wspomniany Pacześny. 

Wydawało się, iż mie-
roszowanie mają komplet 
punktów w kieszeni, gdy 
po zmianie stron do ata-
ku ruszyli nie mający nic 
do stracenia gospodarze. 
Na ratunek Szczytowi po-
śpieszył doświadczony Ja-
rosław Grzesiak, który był 
nie do powstrzymania dla 
przyjezdnych. Mimo gry w 
przewadze zespół trenera 
Dobrowolskiego wyraźnie 
tracił siły, co wykorzysta-
li rywale konsekwentnie 
zmniejszając dystans do 
mieroszowskiej drużyny. 
Tuż po przerwie na listę 
strzelców wpisał się grają-
cy trener Rafał Lipiński, a 
gola na 2:3 w 81 minucie 
zdobył Mateusz Kaźmier-
ski. Końcówka należała do 
miejscowych, a konkretnie 
Grzesiaka. W doliczonym 
czasie rywalizacji „Jajo” 

rzutem na taśmę pokonał 
Krzysztofa Zapałowskiego 
zapewniając boguszowia-
nom bezcenny remis. 

XIV kolejka klasy B
Szczyt Boguszów-Gor-

ce – KP MCK Mieroszów 
3:3 (0:3)

Czerwona kartka: Seba-
stian Ciupak (22) – Szczyt

Bramki: 0:1 Maciej Bo-
browski (20), 0:2 Oskar 
Sierocki (35), 0:3 Dominik 
Pacześny (40), 1:3 Rafał 
Lipiński (47), 2:3 Mateusz 
Kaźmierski (81), 3:3 Jaro-
sław Grzesiak (90+3)

Szczyt: Ciupak, Baszak 
(10 Lipiński/60 Kaźmier-
ski), Dźwilewski, Gołek 
(46 K. Maliszewski), Mi-
telsztet, Pieczka, Świerad, 
Kryska (46 Grzesiak), B. 
Krawczyk, Foryś (70 Na-
pierałą), P. Krawczyk (46 
Lic). Trener: Rafał Lipiński

MCK: Zapałowski, Żyga-
ło (71 Czernik), P. Pacześ-
ny, Mrozowicz (46 M. Łu-
kasik), Pieńkowski (88 B. 
Łukasik), Żywczak, Wosz-
czek, Wojtkowski, Sierocki, 
D. Pacześny, Bobrowski. 
Trener: Alan Dobrowolski  

fot. archiwum   
Bartłomiej Nowak 
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-MKS od samego początku 
przycisnął rywali, którzy w 7 
minucie przegrywali już 2:0. 
Do przerwy padły jeszcze 3 
bramki. Po wznowieniu gry 
szybko zrobiło się 5:1, ale za-

wodnicy z Wiśniowej, pomimo 
niekorzystnego wyniku nie 
poddawali się i strzelili kolejną 
bramkę – mówi Paweł Danie-
lak.

Mecz cały czas toczony był 
w szybkim tempie.

- MKS nie spuszczał z tonu i 
cały czas atakował. Pozwoliło 
to zdobyć kolejne dwie bram-
ki. Na uwagę zasługuje fakt, że 
w meczu z Wiśniową w druży-
nie ze Szczawna-Zdroju zade-
biutowało dwóch młodych za-
wodników. Oliwier Nikiel oraz 
Damian Malanowski, który był 
też autorem ostatniej bramki 
dla Mineralnych – dodaje pre-
zes.

Gra drużyny z uzdrowiska 
pozostaje jednak zagadką. 
Wydaje się, że dwie straco-

ne bramki pokazują, że sztab 
szkoleniowy powinien zwrócić 
uwagę na koncentrację w grze. 
Jest to o tyle istotne, że już w 
najbliższej kolejce ligowej MKS 
zagra przy ulicy Ratuszowej w 
Wałbrzychu z liderującym w ta-
beli Wałbrzyskiej Serie A, Gór-
nikiem Wałbrzych.

- Początek rundy rewanżo-
wej rozpoczął się zgodnie z 
planem, ale już 1 maja czeka 
nas najtrudniejszy mecz w tej 
rundzie. Wyjazdowe spotkanie 
z liderem rozgrywek Górni-
kiem Wałbrzych zapowiada się 
na bardzo ciekawe spotkanie. 
Szkoda tylko, że ze względu na 
obostrzenia związane z koro-
nawirusem, mecze piłkarskie 
odbywają się bez udziału pub-
liczności – żałuje Paweł Danie-
lak.    

JZ

Szczyt lepszy od Liverpoolu
Pamiętacie finał Liverpoolu 
z Milanem? Genialny mecz, 
który miał dwa zupełnie róż-
ne oblicza. Najpierw Włosi za-
bawili się z Dudkiem, później 
Dudek bujał się w tańcu zwy-
cięstwa. Emocje sięgały zeni-
tu. To był finał Ligi Mistrzów, 
który długo zapamiętamy. 
Właśnie ze względu na nieby-
wałe emocje.
Kłopot, a może powinienem 
raczej powiedzieć, urok spor-
towych zmagań jest taki, że 
emocje towarzyszą nam za-
wsze. Raz są mniejsze, raz 
większe. Nie ma tu znaczenia 
w jakich rozgrywkach toczy się 
rywalizacja. Wystarczy wrócić 
pamięcią do weekendowych 
wydarzeń z naszych lokalnych 
zmagań.

Półfinał walki o awans do eli-
ty. Wałbrzyski Górnik walczy z 
wrocławskim WKK. Na cztery 
ostatnie mecze, trzy przegrał. 
Dwukrotnie w tym sezonie. 
WKK był też jedynym, który 
dwa razy z rzędu wygrał w 
Wałbrzychu. Sobotni pogrom 
tylko pogorszył statystyki, ale 
za to niedziela!! Genialna gra 
biało-niebieskich pozwoliła 
oddać cios rywalowi. Jeszcze 
lepszy wynik. Większa prze-
waga. Pełna dominacja i WKK 
na deskach. Hala, pomimo że 
bez kibiców, unosiła się kilka 
metrów nad ziemią. Czuło się 
tę specyficzną atmosferę. 

Zostając przy biało-niebie-
skich, przeniesiemy się na 
boiska Wałbrzyskiej Serie A. 
Kto mógłby to przewidzieć, 
że Górnik zacznie grać w piłkę 
ręczną... Podopieczni trenera 
Domagały strzelili swojemu 
przeciwnikowi aż 18 bramek!!! 
Żal było patrzeć na bramkarza 
przeciwnej drużyny, który wy-
ciągał piłkę z siatki średnio co 
5 minut!

No dobrze, to wróćmy jeszcze 
do pamiętnego finału LM. Tyl-
ko, że tym razem odniosę się 
do tych emocji, biorąc przy-
kład z meczu KP MCK Mie-
roszów vs. Szczyt Boguszów 
Gorce. Goście do przerwy 
przegrywali 0:3 i tak jak Liver-
pool po zmianie stron odro-
bili straty! W jednym jednak 
byli od Liverpoolu lepsi. Dwie 
trzecie meczu grali w osłabie-
niu. Czerwień zadziałała jed-
nak niczym płachta na byka. 
Remisem wygrali. Kibiców zaś 
nakarmili dużą porcją emocji. 

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Mineralni gotowi

Falstart Zdroju
Piłkarze Zdroju Jedlina Zdrój 
rundę rewanżową zaczęli od 
porażki. Wyjazd do Kamieńca 
Ząbkowickiego okazał się wio-
sennym falstartem. Jedynego 
gola dla zielono-czerwonych 
zdobył pięknym uderzeniem z 
rzutu wolnego kapitan zespołu, 
Bartosz Rzeszót. 

Zamek Kamieniec Ząbkowicki 
- Zdrój Jedlina-Zdrój 3:1 (1:0)

Komplet Victorii
Grom na prowadzenie wypro-
wadził Jakub Smutek. Wynik, 
pomimo kilku szans z obu stron, 
do przerwy się nie zmienił. Po 
wyjściu z szatni pobudzeni go-
ście zaczęli przeważać. Nagrodą 
była bramka Rafała Grzelaka. 
Samobójcze trafienie piłkarza 
Gromu, dało gościom komplet 
punktów.

Grom Witków – Victoria Świe-
bodzice 1:2 (1:0)

Transfer Last Minute
Skład MKS Victorii Świebodzi-
ce wzmocnił Wojciech Wojcie-
chowski. Wychowanek Unii 
Bogaczowice, który po grze w 
juniorach starszych w barwach 
Górnika Wałbrzych wrócił pod 
Trójgarb. Wojciechowski jest 
defensywnym pomocnikiem, 
może również występować na 
środku obrony. Wyróżnia się siłą 
fizyczną, dobrym przeglądem 
pola i ustawieniem. 

Mineralni zrobili swoje
MKS od samego początku przy-
cisnął rywali, którzy w 7 minucie 
przegrywali już 2:0. Do przerwy 
gospodarze prowadzili 4:1. Po 
wznowieniu gry szybko zrobiło 
się 5:1. MKS nie spuszczał z tonu 
i cały czas atakował. Pozwoliło 
to zdobyć kolejne gole. Osta-
tecznie Szczawno wygrało róż-
nicą 5 bramek.

MKS Szczawno Zdrój – LKS 
Wiśniowa 7:2 (4:1)

Górnik miażdży!!
Powiedzieć, że biało-niebiescy 
wygrali, to nic nie powiedzieć. 
Drużyna prowadzona przez 
Marcina Domagałę zwyciężyła 
swojego rywala, strzelając mu 
aż 18 bramek. Aż 5 z nich padło 
łupem Damiana Chajewskiego.

Orzeł Witoszów – Górnik Wał-
brzych 0:18 (0:11)

Zatańczył sambę
Czekaliśmy na powrót Gladia-
torów na ścieżkę zwycięstw. 
Wygrywając w Mokrzeszowie, 
drużyna z Głuszycy zrobiła w 
tym kierunku pierwszy krok. Na 
uwagę zasługuje również bram-
ka Brazylijczyka Patricka Range-
la Mendesa, który zadebiutował 
w barwach Włókniarza.

Zieloni Mokrzeszów – Włók-
niarz Głuszyca 1:3 (1:1)

Im starszy tym lepszy
Wiele drużyn przekonało się już 
o tym na własnej skórze. Tym 
razem nic nie mogli z tym zro-
bić gracze z Walimia. Doskonała 
skuteczność Piotra Osieckiego 
dała gospodarzom kolejne zwy-
cięstwo. Tym cenniejsze, że wy-
walczone w ważnych dla klubu 
derbach gminy.

Sudety Dziećmorowice – KS 
Walim 5:2 (2:1)

Nówka wygrywa
Dobrze w rozgrywki weszli za-
wodnicy prowadzeni przez tre-
nera Wojciecha Błażyńskiego. 
Jego zespół po twardej walce, 
ostatecznie zwyciężył drużynę 
Zielonych Mrowiny, która do sa-
mego końca próbowała odmie-
nić losy spotkania. Przewaga z 
pierwszej połowy wystarczyła 
do zanotowania wygranej.

Górnik Nowe Miasto – Zieloni 
Mrowiny 2:1 (2:0)

Po spotkaniu MKSu Szczawno Zdrój z ekipą z Wiśniowej, drużyna prowadzona przez tre-
nera Rafała Siczka, zaczęła już myśleć o meczu z Górnikiem Wałbrzych.
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Sojusz dwóch Wież!
W pierwszym pojedynku Górnik został rozbity przez WKK. Było źle, ale za to niedziela była 

nasza. Takiej metamorfozy nie spodziewali się nawet najwięksi optymiści, a jednak stało się.
Obraz drugiego me-

czu pokazał ile wart jest 
sztab szkoleniowy wał-
brzyskiej drużyny. Nie-
przespana noc Łukasza 
Grudniewskiego i jego 
współpracowników przy-
niosła jednak wymierne 
efekty. Zmiana taktyki na 
grę dwójką wysokich, dała 
zespołowi więcej pewno-
ści siebie nie tylko pod 
własną tablicą, ale też w 
ofensywie.

Genialne spotkanie ro-
zegrał Marcin Wróbel, któ-
remu udało się zdobyć 21 
punktów. Zawodnik Górni-
ka miał też na swoim kon-
cie 9 zbiórek. Ścianą nie 
do minięcia byli Damian 
Cechniak i Kamil Zywert. 
Ten pierwszy zanotował 
12 punktów i 7 zbiórek, 
ale ile przy okazji razy 
zmusił rywala do błędu, to 
jego. Szkoda, że statystyki 
tego nie wyłapują. Zywert 
cieszył się z 7 punktów, 9 
zbiórek i aż 11 asyst. 

To był mecz walki pod 
tablicami. Obie drużyny 
zanotowały niską skutecz-
nść w rzutach z dystansu. 
Gospodarze trafili zale-
dwie 4 z 19 prób. Gracze 
WKK mieli o jedno trafie-
nie więcej (5/20). Górnik 
zmiażdżył jednak rywala 
na deskach (47:26). Gra-
cze trenera Grudniewskie-
go lepsi byli też w asy-
stach, które wygrali 26:16.

1 mecz w serii do 3 
zwycięstw

Górnik Trans.eu Wał-
brzych - WKK Wroc-
ław 63:83 (13:15, 18:26, 
20:26, 12:16)

Górnik: Malesa 12, Ja-
kóbczyk 11, Wróbel 11 
- WKK: Prostak 19, Niedź-
wiedzki 16, Jędrzejewski 
14

2 mecz w serii do 3 
zwycięstw

Górnik Trans.eu Wał-
brzych - WKK Wroc-
ław 88:66 (21:14, 22:13, 
23:14, 22:25) 

Górnik: Wróbel 21, 
Cechniak 12, Koperski 10 
- WKK: Prostak 14, Patoka 
13, Jędrzejewski 12

Stan rywalizacji: 1-1  

JZ
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Rozmowa z Mateuszem Rosiak 
Prezesem Ludowego Kolarskiego Klubu Sportowego 
Górnik Wałbrzych oraz prezesem Ligi MTB XC Aglomera-
cji Wałbrzyskiej. 

Rusza kolejna edycja 
Ligi MTB XC Aglomeracji 
Wałbrzyskiej. Jak wyglądał 
poprzedni sezon? Ile było 
startów i ilu zawodników? 

Zeszłoroczna edycja była 
bardzo trudna do zorgani-
zowania, ze względu na pa-
nującą pandemię. Jednak 
przy ogromnej mobilizacji 
i zaangażowaniu, zorgani-
zowaliśmy Ligę w pełnym 
wymiarze, to jest 7 wyści-
gów. Co do ilości zawod-
ników, bywało to różnie, 
jednak nie schodziliśmy 
poniżej 130 zawodników w 
przedziale wiekowym od 2 
lat do 14. Największą licz-
bę uczestników mieliśmy 
podczas finałowego wyści-
gu kończącego cały sezon, 
czyli 186 osób. 

Jak będzie wyglądała 
tegoroczna Liga? 

Tegoroczna edycja za-
powiada się jeszcze cie-
kawiej niż poprzednie, a 
to przez to, że doszła nam 
jedna dodatkowa gmina. W 
tym sezonie wyścigi będą 
odbywać się w Starych Bo-
gaczowicach, Wałbrzychu, 
Dobromierzu, Walimiu, 
Świebodzicach, Jaworzynie 
Śląskiej, Szczawnie-Zdroju 
oraz dodatkowo w Czarnym 
Borze. Również w tym se-
zonie planujemy poszerzyć 
Ligę o dodatkową katego-
rię wiekową, mianowicie o 
kategorię junior młodszy. 
Staramy się, aby Liga MTB 
XC Aglomeracji Wałbrzy-
skiej z sezonu na sezon, 
była coraz bardziej atrak-
cyjna dla dzieci ścigających 
się na rowerach, dlatego w 
tym sezonie poprawiamy 
również tra- sy dla za-

wodników, aby były odpo-
wiednio wymagające dla 
poszczególnych kategorii 
wiekowych. 

Kto i jak może zgłaszać 
się do rowerowych zma-
gań? 

Tak naprawdę do na-
szych zawodów może zgło-
sić się każde dziecko od 
2 do 16 lat i nie ma przy-
musu przynależenia do ja-
kiegoś klubu kolarskiego. 
Czyli tak naprawdę każdy, 
kto ma chęć sprawdzić się 
na rowerze z rówieśnikami, 
może u nas wystartować. 
Od tej edycji każdy, kto 
chce zapisać się na wyścig, 
może to zrobić za pomocą 
strony internetowej pod 
adresem http://ligamtb.pl. 
Czasami w uzasadnionych 
przypadkach będziemy do-
pisywać zawodników pod-
czas zawodów, w danym 
dniu. 

Jak wygląda współpraca 
z lokalnymi samorządami? 

Z każdą gminą rozma-
wiamy indywidualnie. Nie 
ma określonego schema-
tu, który służy dla wszyst-
kich. Ogólnie można po-
wiedzieć, że z roku na rok 
współpraca z poszczegól-
nymi samorządami układa 
się coraz lepiej i tak na-
prawdę każdy już wie, jakie 
zadania na dany wyścig ma 
do wykonania. Mogę śmia-
ło powiedzieć, że zaanga-
żowanie poszczególnych 
gmin jest coraz większe 
i coraz lepsze, ponieważ 
wszystkim te zawody po 
prostu się podobają. Gmi-
ny widzą, że frekwencja z 
roku na rok jest większa i 
coraz chętniej przyjeżdża-
ją w nasze piękne tereny 
kluby i zawodnicy z sąsia-
dujących województw, jak 
np.: z wielkopolski czy z 
opolskiego, aby sprawdzić 
się w ciekawych trasach z 
cyklu MTB. Terminarz wy-
ścigów: 01.05. Stare Boga-
czowice, 08.05. Wałbrzych, 
29.05 Świebodzice, 05.06 
Walim, 19.06 Dobromierz, 

26.06 Jaworzyna Śląska, 
21.08 Grzędy, 18.09 

Szczawno-Zdrój.
Dziękuję za 

rozmowę.
Rozmawiał 

Paweł Szpur

Liga MTB XC Aglomeracji Wałbrzyskiej ma na celu rozpowszechnianie kolarstwa wśród 
dzieci i młodzieży oraz popularyzację zdrowego stylu życia. Rozpoczęła się przed pięcio-
ma laty z pierwszym wyścigiem w Walimiu, natomiast w tym roku doczekała się szóstej 
edycji. Mimo pandemii zeszłoroczne wydanie cieszyło się ogromną popularnością wśród 
startujących i kibiców.

Warto przypomnieć, że je-
sienią 1985 roku rozpoczęła 
się pierwsza edycja wyścigów 
szkolnych w Wałbrzychu. Na 
tych wyścigach doświadcze-
nie zbierał najwybitniejszy 
z kolarzy „GÓRNIKA” Wał-
brzych, a dziś ceniony ko-
mentator Eurosport - Dariusz 
Baranowski. Warto podkre-
ślić, że organizatorzy poprzez 
organizację zawodów dla 
najmłodszych, chcą wyłonić 
talenty o określonych pre-
dyspozycjach do dalszego 
szkolenia wyczynowego w 
klubach o profilu kolarskim, 
poszukując następców wspo-
mnianego już Darka Bara-
nowskiego, Radka Romanika 
czy Majki Włoszczowskiej. 

Zeszłoroczna edycja, mimo 
pandemii, cieszyła się ogrom-
nym powodzeniem. Średnio 
w każdych zawodach starto-
wało przeszło 130 zawod-

ników w wieku od 2 dwóch 
do 14 lat. Cykl liczył siedem 
startów.

W ośmiu tegorocznych 
wyścigach rozgrywanych w 
Aglomeracji Wałbrzyskiej, 

zobaczymy zawodników w 
następujących miejscowoś-
ciach: w Starych Bogaczowi-
cach, Wałbrzychu, Dobromie-
rzu, Walimiu, Świebodzicach, 
Jaworzynie Śląskiej, Szczaw-
nie-Zdroju oraz dodatkowo 
w Czarnym Borze. To nie 
wszystko. Organizatorzy za-
powiadają małą rewolucję, 
gdyż chcą poszerzyć ligę o 
dodatkową kategorię wieko-
wą, mianowicie o kategorię 
junior młodszy.

Jak się zapisać do zawo-
dów? Wystarczy zrobić to za 
pomocą strony internetowej 

pod adresem http://ligamtb.
pl. Organizatorzy informują 
również, że czasami w uza-
sadnionych przypadkach 
będzie można dopisywać za-
wodników podczas zawodów, 
w danym dniu. Najbliższy 
start już w majówkę, to jest 
1 maja w Starych Bogaczowi-
cach.

Tygodnik 30 minut objął 
patronatem to wydarzenie. 
Wszystkim zawodnikom ży-
czymy powodzenia!
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RUSZA Liga MTB!




