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KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię:  Leszek 
Nazwisko:  Zając 
Data urodzenia: 10 października 1950 roku 
Pseudonim sportowy: brak
Klub: niezrzeszony; wcześniej: Górnik Wałbrzych 
oraz Akwedukt Kielce (biegi, duathlon i triathlon) 
Największy dotychczasowy sukces?
Można byłoby dużo mówić, gdyż w sumie mam 
na swym koncie ponad 30 medali Mistrzostw Pol-
ski w biegach, lekkiej atletyce. Z czego od juniora do seniora wywalczyłem oko-
ło 9 tytułów Mistrza Polski w biegach na średnich dystansach, od 800 metrów 
do 5 kilometrów. Z ważniejszych wyników muszę wspomnieć o brązowym me-
dalu Halowych Mistrzostw Europy w Rotterdamie, który zdobyłem na początku 
lat 70 w sztafecie 4x800 metrów. Ponadto jako zawodnik Górnik pobiliśmy re-
kord Polski na dystansie 4x1500 metrów w sztafecie. Z późniejszych zaś sukce-
sów należy wspomnieć o brązowym medalu Mistrzostw Europy w duathlonie 
wywalczonym w Głogowie na początku obecnego stulecia. 
Kto jest pana idolem sportowym?
Muszę przyznać, że nie było takiego. Biegi są specyficzne, bo człowiek jest zda-
ny na siebie. To nie jest jak w grach zespołowych, że można się na kimś wzo-
rować. W biegach człowiek jest indywidualistą, który może polegać tylko na 
sobie. W swoich wysiłkach nie byłem jednak osamotniony, gdyż ożeniłem się 
z zawodniczką, wielokrotną medalistką i reprezentantką Polski, więc było nam 
łatwiej. 
Dlaczego biegi?
Ze względu na predyspozycje wytrzymałościowe. Zauważyłem, że w porówna-
niu z rówieśnikami miałem inną, zdecydowanie lepszą wydolność organizmu. 
Ponadto w tamtych czasach byli trenerzy jak Kazimierz Niemierka czy Zygmunt 
Nowacki, którzy potrafili wyszukać i odpowiednio poprowadzić talenty lekko-
atletyczne. A gdy przychodzą pierwsze sukcesy, to człowiek zaczyna się bar-
dziej angażować w to, co robi. 
Jaki cel chciałby pan osiągnąć?
W tej chwili trudno mówić o celach. W ciągu kilkudziesięciu lat przebiegłem po-
nad 200 tysięcy kilometrów, dlatego w moim wieku trzeba szukać przyjemno-
ści, a nie kolejnego wysiłku czy obowiązków. 

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu....

Prawdziwy mistrz - Raków 
Częstochowa!
Na stulecie istnienia Raków 
Częstochowa osiągnął naj-
większe sukcesy w swojej 
historii - zdobył Puchar Pol-
ski i ligowe wicemistrzostwo. 
Śmiało można powiedzieć, 
że Raków namieszał w Eks-
traklasie, grając w niej zale-
dwie drugi sezon po ponad 
dwudziestu latach niebytu. 
Czego uczy przykład Rakowa? 
Przede wszystkim tego, aby 
w polskich klubach nie było 
przerostu formy nad treścią. 
Oczywiście każdy klub ma 
swój określony budżet. Poten-
taci bazują na swojej marce, 
mają nowoczesne stadiony na 
kilkadziesiąt tysięcy miejsc, 
prowadzą rozbudowaną dzia-
łalność marketingową. Sport 
to dzisiaj biznes, zwłaszcza 
futbol - najpopularniejszy 
sport na świecie w większości 
krajów. Ale jednak o wartości 
klubu ostatecznie świadczy 
wynik sportowy a nie bilans 
finasowy. Jak ma się zatem 
mistrzostwo Legii do wice-
mistrzostwa Rakowa? Blado! 
Legia ma budżet najwyższy w 
lidze ale co z niego wynika? 
Niestety niewiele. Uważam, 
że mistrzostwo zdobyła siłą 
rozpędu, po najmniejszej linii 
oporu, bazując na najemni-
kach, przewyższających więk-
szość polskich ligowców ale 
generalnie bardzo przecięt-
nych, co zweryfikują niestety 
kwalifikacje do Europejskich 
Pucharów. A czym do tej pory, 
tak na dobrą sprawę wykazał 
się trener Legionistów Cze-
sław Michniewicz? Pomijając 
brak wymiernych sukcesów, 
co wniósł na przestrzeni osta-
nich lat do polskiej myśli szko-
leniowej? Nic! Jest to jednak 
bardzo medialne nazwisko, za 
które trzeba słono płacić.
Natomiast Marek Papszun 
przebył z Rakowem drogę od 
drugiej ligi do Ekstraklasy. 
Sam się rozwijał, uczył ligowe-
go futbolu na coraz wyższych 
szczeblach. Miał oczywiście 
ogromne przygotowanie teo-
retyczne i praktyczne na niż-
szych poziomach rozgrywek 
i w piłce młodzieżowej. Ma 
także bez wątpienia talent 
do tego zawodu i odpowied-
nie cechy psychologiczne. 
Stworzył drużynę, która jest 
aktualnie jedną z absolut-
nie najlepszych w Polsce. I to 
wszystko w klubie mającym 
pięciokrotnie niższy budżet 
niż mistrzowska Legia!
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

Polskie siatkarki z awansem do Mistrzostw Europy U-16. Przepustki do lipcowej imprezy na Węgrzech nasze panie wywal-
czyły podczas weekendowego turnieju kwalifikacyjnego w hali Aqua-Zdroju. 

Jak po awans to do Wałbrzycha
Końcówka minionego ty-

godnia okazała się niezwykle 
szczęśliwa dla reprezentacji 
Polski U-16. Mowa o siatkar-
kach, które w pięknym stylu 
zapewniły sobie udział w lip-
cowych Mistrzostwach Euro-
py. Po pierwszym, bezdysku-
syjnym, bo wywalczonym w 
zaledwie 55 minut zwycię-
stwie nad Litwą, w kolejnym 
pojedynku podopieczne tre-
nera Artura Wójcika w równie 
imponującym stylu odprawiły 
rówieśniczki z Francji 3:1. Tym 
samym o wszystkim miał za-
decydować niedzielny mecz, 
w którym na Biało-Czerwone 
czekały mające na swym kon-
cie również komplet zwy-
cięstw – Holenderki. To był 
kolejny koncertowy występ 
Polek, które dzięki wygranej 
3:1 zapewniły sobie 1. miej-

sce w naszej grupie, a tym 
samym awans do Mistrzostw 
Europy. Co prawda wśród go-
spodyń zabrakło przedstawi-
cielki Dolnego Śląska, to jak 
wspomnieliśmy przed tygo-
dniem, menadżerem zespołu 
jest Adam Nowik, były wielo-
krotny reprezentant kraju, a 
zarazem gracz Chełmca Wał-
brzych, którego barw bronił 
przez cztery sezony na po-
czątku lat 90. 

Europejski czempionat od-
będzie się w dniach 10-18 lip-
ca na Węgrzech oraz Słowacji. 
Polki zagrają na Węgrzech, a 
rywalkami ekipy trenera Wój-
cika będą gospodynie, Rosja, 
Turcja, Belgia oraz Czechy.  .   

Bartłomiej Nowak

Alkatraz w nowej formule?
Wystarczyło zaledwie kilka dni po zamieszczeniu informacji o zapisach do zbliżającego się 

turnieju Alkatraz, aby do legendarnej imprezy zgłosiła się wymagana liczba 15 drużyn. Tego-
roczna odsłona zawodów, które po raz pierwszy zorganizowano 18 lat temu, odbędzie się już 
19 czerwca na boisku „Energetyka”. 

Niewiele ponad miesiąc 
pozostał do najbliższej, 
długo oczekiwanej przez 
fanów basketu, odsłony 
turnieju koszykówki ulicz-
nej Alkatraz 2021. Odsłony, 
w której najprawdopodob-
niej wystąpi 15 zespołów. 
Specjalnie użyliśmy słowa 

„najprawdopodobniej”, 
gdyż jak przyznał Michał 
Borzemski, pomysłodawca 
imprezy, zainteresowanie 
turniejem jest ogromne, a 
liczba chętnych ekip prze-
wyższa wspomnianą 15, 
dlatego niewykluczone, 
że w tym roku zmieni się 

nieco formuła imprezy. - Z 
jednej strony ogromnie 
cieszymy się, że popular-
ność Alkatraz jest na tak 
wysokim poziomie, a z 
drugiej chcielibyśmy, aby 
w turnieju zagrali wszy-
scy chętni. Niestety, jest 
tylko 15 miejsc, dlatego 
nie wykluczamy eliminacji 
bądź innej formy turnieju. 
Tak więc śmiało piszcie, 
dzwońcie, zapisujcie się. 
Im nas więcej, tym większa 
popularność koszykówki w 
Polsce -, stwierdził popu-
larny „Borzem”. W imieniu 
organizatorów zachęcamy 
kolejne drużyny do zgła-
szania swego udziału w 
imprezie. Termin upływa z 
końcem maja, a dodatkowe 
informacje można znaleźć 

na stronie: facebook.com/
alkatraz.basketball.wal-
brzych. 

Przy tej okazji pan Michał 
zaapelował nie tylko o 
dalsze zgłoszenia, ale rów-
nież pomoc przy przepro-
wadzeniu streeballowych 
zmagań. - Po roku przerwy 
stajemy przed dużym wy-
zwaniem organizacyjnym. 
Chcielibyśmy, aby tego-
roczna edycja była wyjąt-
kowa zarówno dla zawod-
ników, jak i sympatyków 
turnieju. W 2019 roku 
wsparcie, jakie otrzyma-
liśmy, umożliwiło organi-
zację jednej z najlepszej 
edycji od 2003 roku, jed-
nak z roku na rok chcemy 
mierzyć wyżej. Dlatego je-
steśmy otwarcie na cieka-
we pomysły i propozycje -, 
optymistycznie zakończył 
Borzemski.   

Bartłomiej Nowak 
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Pojedynek Fijałkowskiego z 
Mendesem zapowiadał się na 
równie interesujący, szczegól-
nie, że podopieczni Jarosława 
Borconia zapowiadali, że Bra-
zylijczyka zatrzymają. Słowa 
dotrzymali, a sam mecz obfi-
tował w dużą liczbę sytuacji 
podbramkowych.

Zaskoczeni odważną grą 
wałbrzyszan, goście nie dali 
rady narzucić swojego stylu 
gry. Patrick Rangel Mendes był 
pieczołowicie pilnowany. Bra-

zylijczyk nie miał jednak przy-
pisanego przysłowiowego 
plastra. Dobrze przekazywali 
sobie rywala w strefie defen-
sorzy Zagłębia. Udana neutra-
lizacja zmniejszyła zagrożenie 
ze strony Włókniarza i z każdą 
kolejną minutą to zielono-
-czarni byli coraz groźniejsi 
pod bramką Rafała Steciuka.

Po bramce Jakuba Fijałkow-
skiego podopieczni Sławomira 
Kulika dotrwali do przerwy, by 
zaatakować po zmianie stron. 
Udało im się wyrównać stan 
meczu dopiero w 69 minucie.

Zagłębie Wałbrzych – 
Włókniarz Głuszyca 1:1 (1:0)

1:0 – 30’ Jakub Fijałkowski
1:1 – 69’ Mateusz Maciąg 

JZ

Dobry mecz Herbapolu
Górnik Wałbrzych pew-
nie zmierza do wygra-
nia Wałbrzyskiej Serie 
A. Po wygranej z MKS 
Szczawno Zdrój, Sudety 
Dziećmorowice oddały 
mecz walkowerem. By-
liśmy ciekawi tego jak 
poradzi sobie kolejny 
rywal biało-niebieskich. 
Z przebiegu spotkania 
śmiało można powie-
dzieć, że piłkarze Herba-
polu ułomkami nie są i 
się Górnikowi postawili.
Dużym zaskoczeniem 
dla fanów miejscowej 
drużyny była postawa 
Herbapolu Stanowice. 
Świetnie zorganizowana 
defensywa gości. Pierw-
szego gola gospodarze 
zdobyli co prawda już w 
14 minucie, ale na kolej-
ne przyszło nam czekać 
aż do drugiej połowy 
spotkania.

- Przysłowiowy pojedy-
nek Dawida z Goliatem 
zakończył się pierw-
szą w tej rundzie stratą 
punktów. Po dość sennej 
pierwszej połowie w na-
szym wykonaniu prze-
grywaliśmy zaledwie 
jedną bramką.  Pomimo 
lepszej gry w drugiej 
części spotkania nie uda-
ło się nam odrobić strat i 
wywieźć z Wałbrzycha 
żadnych punktów –  mó-
wią przedstawiciele klu-
bu ze Stanowic.

Górnik Wałbrzych – Her-
bapol Stanowice 3:1 
(1:0)

1:0 – 14’ Sławomir 
Orzech
2:0 – 47’ Dawid Rosicki
3:0 – 57’ Damian Cha-
jewski
3:1 – 65’ Kacper Żybura  

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Podzielili się punktami
Mecz na Arenie Dąbrowskiego pomiędzy Zagłębiem Wałbrzych a Włókniarzem Głuszyca, 

pod wieloma względami,  zapowiadał się ciekawie. Po pierwsze - wszyscy zastanawiali się 
czy goście wygrają po raz czwarty z rzędu wiosną. Po drugie - czy gospodarzom uda się w 
końcu wygrać przed własną publicznością.

Twierdza Mrowiny
Runda wiosenna sezonu 2020/21 jest dla Zielonych Mrowiny bardzo udana. Zaledwie je-

den niekorzystny występ w Głuszycy i genialna postawa na własnym boisku sprawia, że ska-
zany przez wielu na porażkę zespół walczy i - co ważne - odnosi sukcesy!

Historia powtórzyła się 
w 19 kolejce w potyczce 
z KP Podgórze Wałbrzych. 
Podobnie jak w poprzed-
nich spotkaniach, tak i w 
tym meczu górą byli go-
spodarze.

- Do przerwy dzięki 
bramce Jarosława Grobar-
czyka remisowaliśmy 1:1. 
Gospodarze odpowiedzie-
li nam jednak w drugiej 

połowie bardzo odważną 
i skuteczną grą – mówią 
przedstawiciele Podgó-
rza.

Zieloni strzelanie za-
częli od celnego uderze-
nia z 11 metrów. Rzut 
karny po faulu Sysiaka na 
bramkę zamienił Mariusz 
Łuczak. 

- Nasz zespół, nie mając 
nic do stracenia, odkrył się 

i próbował strzelić bram-
kę dającą wyrównanie, 
najlepszej okazji nie wy-
korzystał Piątek. Pomimo 
straty kolejnych bramek 
odnotować należy rów-
nież obroniony przez Ra-
fała Koszyka w drugiej po-
łowie rzut karny. Szkoda 
straconych punktów, które 
są nam bardzo potrzeb-
ne w walce o utrzymanie, 
ale bardziej martwi to, że 
po raz kolejny na mecz 

wyjazdowy jedziemy gołą 
jedenastką – dodaje szko-
leniowiec wałbrzyskiej 
drużyny.

Zieloni Mrowiny – KP 
Podgórze Wałbrzych 4:1 
(1:1)

0:1 – 40’ Jarosław Gro-
barczyk

1:1 – 44’ Filip Ciuba
2:1 – 64’ Mariusz Łuczak 

(k)
3:1 – 85’ Krzysztof Rud-

nik
4:1 – 89’ Mariusz Łuczak

JZ

Półfinał, w którym wystąpią 
wałbrzyscy siatkarze, rozegra-
ny zostanie na poznańskich 
parkietach. Popularny Bo-
twinTeam o awans powalczy z 
Czarnymi Radom, Jastrzębskim 
Węgiel i gospodarzem Eneą 
Energetykiem Poznań. Pierw-

szym rywalem Chełmca będzie 
ekipa z Radomia. Później ko-
lejno Energetyk i Jastrzębski 
Węgiel.

Czarni Radom do poznań-
skich zmagań awansowali, 
zwyciężając turniej ćwierćfi-

nałowy w Kędzierzynie-Koźlu. 
Siatkarze RCS w pokonanym 
polu zostawili wszystkich ry-
wali, w tym zawsze groźną 
ZAKSĘ. Mecz z Czarnymi Cheł-
miec rozegrany zostanie 14 
maja o godzinie 18:00.

Jeszcze lepiej w ćwiartkach 
zaprezentowali się poznania-
cy. Enea również zwyciężyła 
we wszystkich spotkaniach, 
tracąc zaledwie 2 sety. Jedyną 
drużyną, która potrafiła zagro-
zić Energetykowi był Norwid 
Częstochowa. Z gospodarzami 
Chełmiec zmierzy się 15 maja 
o godzinie 18:00.

Na koniec BotwinTeam bę-
dzie musiał powalczyć o punk-
ty z Jastrzębskim Węglem 
(mecz zaplanowano na 16 
maja o godzinie 12:00). Druży-
na z Górnego Śląska w walce o 
półfinał, grała jak natchniona. 
Pierwsze punkty straciła do-
piero w ostatnim meczu z Me-
tro Warszawą, która dzięki po-
konaniu faworyta mistrzostw, 
zwyciężyła w ćwierćfinałowym 
turnieju. 

Chełmiec awans do poznań-
skiech zmagań wywalczył w 
Bydgoszczy, gdzie podopieczni 
trenera Tomasza Botwiny, zaję-
li 2. miejsce, ulegając jedynie 
miejscowemu Chemikowi. Te-
raz przed zespołem KPS walka 
o awans do grona najlepszych 
8 drużyn w kraju.

JZ

Powalczą o finał!
Siatkówka w Wałbrzychu jest dla wielu bardzo wyjątkowym sportem. W ostatni weekend 

emocjonowaliśmy się eliminacjami Mistrzostw Europy do lat 16 kobiet, a już w najbliższy 
młodzi siatkarze KPS Chełmiec zaczynają batalię o awans do wielkiego finału!
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PODIUM W KAŻDEJ KATEGORII - II WYŚCIG WAŁBRZYCH

W ostatnią sobotę 08 maja 2021 roku odbył się drugi wyścig szóstej edycji Ligi MTB XC Aglomeracji Wałbrzyskiej - 2021, 
który był jednocześnie IV Memoriałem Adama Szczurowskiego.

Warto podkreślić, że po raz 
pierwszy w historii tej impre-
zy uczestniczyli w niej zawod-
nicy z Czech z mistrzynią tego 
kraju w kategorii młodziczek 
- Hanką Vikovą, która wygrała 
w swojej kategorii. Frekwen-

cja znów dopisała, ponieważ 
w wałbrzyskim wyścigu wzię-
ło udział 294 zawodniczek i 
zawodników, w wieku od 2 
do 16 lat. Tym razem pogoda 
sprzyjała zawodnikom i or-
ganizatorom. Nie brakowało 

uśmiechów i zdrowej, spor-
towej rywalizacji kolarskiej. 
Zawody otworzyła Pani Pre-
zydent Miasta Wałbrzycha - 
Sylwia Bielawska. Gośćmi byli 
również Pan Piotr Kraczkowski 
- wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej w Wałbrzychu oraz 
Pan Piotr Kwiatkowski - radny 
oraz Przewodniczący Komisji 
Sportu w Wałbrzychu. God-
ny uwagi był fakt, że wyścigi 
na drugim etapie zmagań w 
poszczególnych kategoriach 

wiekowych, rozgrywane były 
na trasie u podgórza góry 
Chełmiec w malowniczej sce-
nerii, z widokiem na miasto 
Wałbrzych. Organizatorzy 
dziękują wszystkim zawodni-
kom i wspierającym ekipom 
za wspaniałą atmosferę i ry-
walizację, a lokalnym wła-
dzom za pomoc w organizacji. 

MR/PAS 
Foto: Daniel Rogowski

Skrzaciątka Dziewczęta (2013r. - 2014r.)
Wyniki
1 PODOLSKA Karolina KLUB KOLARSTWA NEXELO WAŁBRZYCH 
2 TCHOROWSKA Katarzyna KLUB KOLARSTWA NEXELO WAŁBRZYCH 
3 KŁOSOWSKA Basia KLUB KOLARSTWA NEXELO WAŁBRZYCH

Skrzaciątka Chłopcy (2013r. - 2014r.)
Wyniki
1 BĄK Tymoteusz BRYKSJUSZ GOSCIĘCIN 
2 WĄDOŁOWSKI Iwo NIESTOWARZYSZONY 
3 BAGROWSKI Stanisław AKADEMIA KOLARSKA MITUTOYO AZS VRATIS...

Krasnale Chłopcy (2015r. - 2016r.)
Wyniki
1 GORCZYCA Franek KS OPTYK-OKULAR JELENIA GÓRA 
2 DRAHAN Aleksander KLUB KOLARSTWA NEXELO WAŁBRZYCH 
3 DRAHAN Ksawery NIEZRZESZONY  

Krasnale Dziewczęta (2015r. - 2016r.)
Wyniki
1 BUŁA Blanka BOBO ATHLETE 
2 KRUSZ Laura NIESTOWARZYSZONY 
3 LASKOWSKA Hanna GŁUCHOŁASKI LUDOWY KLUB KOLARSKI VICT... 

Krasnoludki Chłopcy (2017r. - 2019r.)
Wyniki
1 GŁADYSZ Aron ROZRYWKOLAND 00:00:33
2 CICHOŃ Dominik BOBO ATHLETE 00:00:34 +1
3 ZABIEGAŁA Franciszek GŁUCHOŁASKI LUDOWY KLUB KOLARSKI VICT... 

Krasnoludki Dziewczęta (2017r. - 2019r.)
Wyniki
1 PODOLSKA Hanna BOBO ATHLETE 
2 REGMUNT Antonina BRYGADA RR  

Skrzaty Chłopcy (2011r. - 2012r.)
Wyniki
1 KURPIEWSKI Ryszard MITUTOYO AZS WRATISLAVIA WROCŁAW 
2 PROKOPSKI Rafał AKADEMIA KOLARSKA MITUTOYO AZS WRATIS...
3 DRĄGOWSKI Piotr WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 

Skrzaty Dziewczęta (2011r. - 2012r.)
Wyniki
1 KŁOSOWSKA Hania KLUB KOLARSTWA NEXELO WAŁBRZYCH 
2 KALECIŃSKA Olga MITUTOYO AZS WRATISLAVIA WROCŁAW 
3 SPILOK Aleksandra GRUPA KOLARSKA VIKTORIA RYBNIK 

Junior Młodszy (2005r. - 2006r.)
Wyniki
1 KLIMPEL Jakub STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY 64-STO L
2 BAKALARZ Szymon UKS DREAM-BIKE BIELAWA 
3 DĄBROWSKI Beniamin RK EXCLUSIVE DOORS MTB TEAM 

Juniorka Młodsza (2005r. - 2006r.)
Wyniki
1 GŁODEK Wiktoria KS OPTYK-OKULAR JELENIA GÓRA 
2 BARTOSIEWICZ Natalia UKS DREAM-BIKE BIELAWA 
3 BANASIAK Anna OBORNICKI KLUB ROWEROWY 

Żak (2009r. - 2010r.)
Wyniki
1 DROZDOWSKI Adam SK MKS POLKOWICE 
2 OKARMUS Oliwier GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY W JAWORZY...
3 KRUSZ Dawid KLUB KOLARSTWA NEXELO WAŁBRZYCH 

Żakini (2009r. - 2010r.)
Wyniki
1 PIRÓG Natalia KS DEICHMANN SKSM MAT SOBÓTKA 
2 VYBORNA Marianna CED BIKE TEAM 
3 SZYLKO Kornelia MKS POLKOWICE 

Młodzik (2007r. - 2008r.)
Wyniki
1 MITAS Robert CED BIKE TEAM 
2 VYBORNY Krystof CED BIKE TEAM 
3 NOCULAK Rafał UKS SPORT BRALIN 

Młodziczka (2007r. - 2008r.)
Wyniki
1 VIKOVÁ Hanka DUKLA PRAHA 
2 BINDACZ Emilia UKS FENIKS RYDUŁTOWY SZKÓŁKA KOLARSKA... 
3 BIELAWSKA Anna KS OPTYK-OKULAR JELENIA GÓRA 

Odsłona druga ligi MTB




