
Uchwała Nr XLVIII/422/10
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 26 marca 2010 roku

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha”

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 
roku Nr 142, poz.1591 (z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminu nadawania tytułu Zasłużony 
dla Miasta Wałbrzycha stanowiącego załącznik nr 9 do Statutu Miasta Wałbrzycha przyjętego 
uchwałą  Nr  XLIII/277/05  Rady  Miejskiej  Wałbrzycha  z  dnia  29  września  2005  roku 
(z późniejszymi zmianami), Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje się tytuł „Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha” Panu Aleksandrowi Wierietielnemu. 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie  Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

                                                                  Przewodnicząca
                                                                  Rady Miejskiej Wałbrzycha

                                                    
                                                                 Agnieszka Kołacz-Leszczyńska



Uzasadnienie 

Aleksander Wierietielny od  1984 roku mieszka w Wałbrzychu, gdzie rok później jako były 
szkoleniowiec  zawodników radzieckich  rozpoczął treningi  sekcji  biathlon  w klubie  sportowym 
„Górnik” Wałbrzych.  W tym samym roku podczas Mistrzostw Polski jego podopieczni  zdobyli 
złoty i brązowy medal indywidualnie oraz srebrny w sztafecie. 

Podczas  Mistrzostw  Polski  w  1987  roku  w  Wiśle,  trener  Wierietielny  wystawił  dwie 
sztafety, które zdobyły złoty i srebrny medal, a trzej podopieczni stanęli jednocześnie na podium 
zajmując miejsca od 1 do 3.  Sztafeta  „Górnika” przez 10 kolejnych lat  zdobywała mistrzostwo 
Polski. 

Po raz pierwszy  w historii  Ziemi  Wałbrzyskiej  w 1990 roku na Zimowych  Igrzyskach 
Olimpijskich  w  Alberville  wzięło  udział  trzech  zawodników  sekcji  biathlonu  KS  „Górnik” 
Wałbrzych wraz z trenerem Aleksandrem Wierietielnym. W kolejnych igrzyskach w 1994 roku w 
Lillehammer  udział  wziął  jeden  zawodnik  i  trener  Wierietielny,  ale  już  jako  przedstawiciele 
Towarzystwa Sportowego  „Biathlon”.

W latach 1987 – 1998 Wałbrzyszanin  pełnił  funkcje  trenera kadry biathlonistów,  a jego 
największe sukcesy to: złoty medal Tomasza Sikory w biegu na 20 km podczas Mistrzostw Świata 
we włoskiej Anterselvie w 1995 roku oraz brązowy medal sztafety podczas Mistrzostw Świata w 
Osrblie w 1997 roku. 

Od roku 1999 jest trenerem Justyny Kowalczyk, z którą zdobył brązowy medal olimpijski 
(bieg na 30 km stylem dowolnym podczas igrzysk w Turynie) oraz doprowadził do podwójnego 
mistrzostwa  świata  na  mistrzostwach  w  narciarstwie  klasycznym  w  Libercu  w  biegach  na 
dystansach  15 km (bieg łączony)  i  30 km (technika  dowolna)  oraz brązowego medalu  na tych 
samych mistrzostwach - 10 km (technika klasyczna,) a także zwycięstwa w klasyfikacji generalnej 
Pucharu Świata w narciarstwie klasycznym w sezonie 2008/2009. 

Jednakże  największym  sukcesem  jaki  bez  wątpienia  osiągnął  dzięki  treningom
i odpowiedniemu przygotowaniu swojej podopiecznej Justyny Kowalczyk było zdobycie w roku 
bieżącym złotego medalu  na dystansie  30 km, srebrnego medalu w sprincie  oraz brązowego w 
biegu łączonym na dystansie 15 km podczas Igrzysk Olimpijskich w Vancouver. 


