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KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA

Imię:  Maciej  
Nazwisko: Byra 
Data urodzenia: 11 maja 1986 roku 
Pseudonim sportowy: Byrek 
Klub: KPS Chełmiec Wałbrzych (siatkówka)

Największy dotychczasowy sukces?
Dla mnie największym sukcesem zawodowym, choć nie mogę powiedzieć, że 
sportowym, jest to, że wiele razy w krótkim czasie potrafiłem postawić na nogi 
zawodników Chełmca Wałbrzych. Moim osobistym, i tu mogę powiedzieć, że 
sportowym sukcesem jest również motywacja jako nauczyciela wychowania 
fizycznego dziewcząt Zespołu Szkół Nr 5, a wcześniej „Ceramika” do ciężkiej i 
wytężonej pracy, co owocowało między innymi świetnymi wynikami na arenie 
miejskiej oraz wojewódzkiej w piłce nożnej szkół ponadpodstawowych. 
Kto jest twoim idolem sportowym?
Moim największym idolem był Szymon Kołecki. „Kołek” zmagał się z bólami i 
wieloma urazami kręgosłupa, na co jako fizjoterapeuta zwracałem szczególną 
uwagę. Kołecki imponował mi silną wolą i ogromną ambicją, dzięki czemu był 
w stanie odnieść olbrzymi sukces, a więc wywalczyć złoty medal Igrzysk Olimpij-
skich. Dla mnie to dodatkowa satysfakcja, bo bardzo się interesowałem się pod-
noszeniem ciężarów. 
Dlaczego siatkówka i fizjoterapia?
Zawsze pociągała mnie medycyna, dlatego po szkole średniej zdecydowałem się 
na AWF – chciałem w ten sposób połączyć pasję do sportu z atrakcyjną przyszłoś-
cią zawodową. Do siatkówki trafiłem za sprawą trenerów Janusza Ignaczaka oraz 
Darka Ratajczaka, a później trenera Fabiana Kurzawińskiego. Wspomniani szko-
leniowcy budowali nowy zespół, nowy sztab i zapytali mnie czy nie chciałbym 
ich wspomóc jako fizjoterapeuta. Dla mnie była to duża przyjemność, gdyż jak 
wspomniałem, zawsze chciałem być blisko sportu. 
Jaki cel chcesz osiągnąć?
Chciałbym jak najdłużej pozostać przy zespole Chełmca i wraz z chłopakami 
świętować w przyszłości awans do PlusLigi, co uważam za jak najbardziej realny 
cel. Jeśli zaś chodzi o moje prywatne, choć również zawodowe cele, to planuję 
rozwinąć gabinet w klinikę, aby stać się największym w regionie centrum wspie-
rania sportowców po kontuzjach.

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu....

Już mi się nie chce...
Po świątecznej przerwie 
chcę wrócić jeszcze do 
ostatnich meczów repre-
zentacji Polski. I muszę 
przyznać, że chyba pierw-
szy raz w życiu miałem, już 
przed spotkaniem z Węgra-
mi, takie dziwne uczucie 
...że nie chce mi się tego 
oglądać a przed telewizor 
siadam z obowiązku i przy-
zwyczajenia. Czułem po 
prostu zmęczenie reprezen-
tacją i to nie zmęczenie jej 
przeważnie ostatnio marną 
grą ale tą całą otoczką - li-
czeniem punktów, czy re-
mis z Węgrami wystarczy w 
ostatecznym rozrachunku 
do baraży czy nie, dywa-
gacjami nad taktyką Paulo 
Sousy i czy w ogóle to on 
powinien zostać selekcjo-
nerem itp. Męczyło mnie to 
i chyba dalej będzie męczyć 
...bo jakie to ma znaczenie 
czy my zdobędziemy z da-
nym przeciwnikiem punkt 
czy trzy, czy zagramy w ba-
rażach i czy zakwalifikujemy 
się na mistrzostwa skoro i 
tak nic tam nie ugramy. I nie 
piszę tego jako typowy pol-
ski malkontent tylko chodzi 
mi o to, że takie pojedyncze 
„sukcesiki”, którymi pod-
niecają się tzw. „eksperci” 
niczego w naszym futbolu 
nie zmienią. Na chwilę za-
mażą tylko jego prawdziwy 
obraz. Niestety, znaczna 
część piłkarskiego środowi-
ska „kisi” się w takich dywa-
gacjach, nie dostrzegając, 
że tylko głęboka reforma 
(a nie zmiany marketingo-
we) pozwolą na zbudowa-
nie czegoś trwałego na lata, 
wprowadzenie ciągłości. 
Tylko wtedy nasza repre-
zentacja będzie naprawdę 
silna i poważnie traktowana 
przez najsilniejszych rywali, 
przed losowaniem elimina-
cji nie trzeba będzie prowa-
dzić rozważań czy w grupie 
lepiej mieć Azerbejdżan czy 
Andorę a najlepszy piłkarz 
na świecie będzie dodatko-
wo napędzał taką drużynę a 
nie ona będzie go ciągnęła 
w dół. 
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

Po raz pierwszy w historii Imperium Boxing Wałbrzych reprezentant klubu wystąpi w Mistrzostwach Świata. Chodzi o Kubę 
Krzpieta, który w najbliższych dniach powalczy o medale w kategorii 52 kg. 

Trzymamy kciuki za Kubę Krzpieta 

Pięknie i harmonijnie roz-
wija się kariera młodego wał-
brzyszanina, który w nadcho-
dzący weekend rozpocznie 
w Kielcach walkę o medale 
Mistrzostw Świata. Mimo mło-
dego wieku Kuba jest już dość 
utytułowanym pięściarzem, 
gdyż na swym koncie ma trzy 
tytuły Mistrza Polski, a także 
sięgnął po 5. miejsce w Eu-
ropie. Trener Krzysztof Sad-

łoń bardzo wierzy w swego 
podopiecznego, choć z dru-
giej strony nie ukrywa swych 
obaw. - Jedziemy powal-
czyć o medale, ale podcho-
dzę ostrożnie do występów 
Krzpieta. Może się bowiem 
zdarzyć, iż nasz zawodnik wy-
gra z Kubańczykiem, a potem 
przegra z Czechem. Tu wszyst-
ko jest możliwe -, tłumaczył 
szef klubu z ulicy Pługa, któ-

rego oczywiście nie zabrak-
nie w Kielcach. - Nie będę w 
ringu, ale postaram się być 
jak najbliżej Kuby. W sobotę 
losowanie, a pierwsze walki 
po weekendzie -, powiedział 
Sadłoń. 

Przygotowania Kuby do 
kieleckich mistrzostw trwały 
od sześciu miesięcy, w trakcie 
których wałbrzyszanin wziął 
udział w licznych zgrupowa-
nich kadry narodowej, a także 
międzynarodowych turnie-
jach. Dość poinformować, iż 
w niedawnej imprezie Krzpiet 
zajął 2. miejsce w zawodach 
na Litwie przegrywając w fina-
le z Hiszpanem. Prezentując 
poniżej skład reprezentacji 
Polski warto odnotować spo-
ry sukces Dolnoślązaków. Aż 
trzech z grona dziesięciu pięś-
ciarzy pochodzi bowiem z na-
szego województwa. Oprócz 
Krzpieta są to Oskar Jędrysiak 
(DKB Dzierżoniów) oraz Mate-
usz Urban (Bojan Boks Lubań). 
Niestety, mimo ubiegłorocz-
nych, doskonałych wyników 
na poziomie młodzieżowym 
oraz seniorskim w repre-
zentacji pań próżno szukać 
sióstr Angeliki i Kingi Mięgoć. 
Choć nasze medalistki wzięły 
udział w szerokim zgrupowa-
niu kadry, to ostatecznie mi-
strzostwa obejrzą na ekranie 
komputera. 

Młodzieżowe Mistrzostwa 
Świata w boksie

Skład reprezentacji Polski
Kobiety: Natalia Kuczew-

ska (48 kg), Alexas Kubicka 
(51 kg), Karolina Ampulska 
(54 kg), Julia Szeremeta (57 
kg), Izabela Rozkoszek (60 
kg), Wiktoria Tereszczak (64 
kg), Barbara Marcinkowska 
(69 kg), Daria Parada (75 kg), 
Martyna Jancelewicz (81 kg), 
Oliwia Toborek (+81 kg)

Mężczyźni: Oskar Jędrysiak 
(49 kg), Jakub Krzpiet (52 kg), 
Marcel Materla (56 kg), Paweł 
Sulęcki (60 kg), Oliwier Za-
mojski (64 kg), Mateusz Urban 
(69 kg), Adrian Timofiejczuk 
(75 kg), Sebastian Kusz (81 
kg), Jakub Straszewski (91 kg), 
Jakub Domurad (+91 kg).     

fot. użyczone
Bartłomiej Nowak

Młodzież szturmuje siatkarskie szczyty 
Patrząc na tegoroczne wyniki juniorów młodszych KPS-u Chełmca można śmiało powiedzieć, iż podopieczni Tomasza Bo-

twiny zrealizowali przedsezonowe cele ze sporą nawiązką. Ta nawiązka to niedawny awans do półfinału Mistrzostw Polski, 
czyli najlepszej „16” w kraju. 

Koniec marca przyniósł 
dość niespodziewany, ale 
jak najbardziej zasłużony 
awans młodych wałbrzy-
szan do półfinałów Mi-
strzostw Polski w siatków-
ce. Co prawda na początek 
turnieju chłopcy Botwiny 
przegrali z gospodarza-
mi imprezy – Chemikiem 
Bydgoszcz 0:3, jednak w 
kolejnych potyczkach od-
prawili Astrę Nowa Sól 
3:0, SMS Police 3:0 oraz 
SKPS Dunajec Nowy Sącz 
3:1, dzięki czemu nasi re-
prezentanci znaleźli się 
w najlepszej „16” kraju. 
Warto również dodać, iż 
MVP zwycięskich spotkań 
zostali kolejno: Michał 
Sulanowski, Damian Pie-
trzykowski oraz Bartek 
Nackowski. Wszyscy w 
barwach KPS-u Chełmca. 

Kolejnę odsłonę zma-
gań o medale Mistrzostw 

Polski zaplanowano na 30 
kwietnia – 2 maja, ale jak 
przyznał trener Fabian Ku-
rzawiński z wałbrzyskiego 
klubu, niewykluczone, iż 
ze względu na trwające 
obostrzenia turniej odbę-
dzie się w innym terminie. 
Rywalami Chełmca będą 
Enea Energetyk Poznań 
(gospodarz), RCS Czarni 
Radom oraz Jastrzębski 
Węgiel. Jak przyznał Ku-
rzawiński, najtrudniejszy-
mi przeciwnikami będą 
na pewno rówieśnicy z 
Jastrzębia-Zdroju, którzy 
są prawdziwymi kolekcjo-
nerami medali i trofeów, 
a także zespół ze stoli-
cy Wielkopolski. - Nasi 
chłopcy zrobili i tak bar-
dzo dużo, znacznie ponad 
to, czego oczekiwaliśmy, 
bo awans do półfinałów 
to naprawdę rewelacyjny 
wynik, który osiągnęli, co 
warto podkreślić, po 25 

latach przerwy (!). Oczy-
wiście, nie mielibyśmy nic 
przeciwko, aby Wałbrzych 
znalazł się w finale, ale o 
to będzie niezwykle trud-
no biorąc pod uwagę fakt, 
iż tylko trzech graczy re-
prezentuje rocznik 2004, 
podczas gdy pozostali są 
rocznika 2005, a więc o 
rok młodsi -, tłumaczył Ku-
rzawiński. 

Informując o sukcesach 
ekipy trenera Botwiny 
warto również wspomnieć 
o seniorach wałbrzyskie-
go klubu. Jak doskonale 
pamiętamy, prowadzony 
przez trenerów Kurzawiń-
skiego oraz Ignaczaka ze-
spół zajął 6. pozycję i w 
rezultacie w ostatni week-
end lutego zakończył te-
goroczne zmagania utrzy-
mując miejsce w II lidze. 
Obecnie trwają przygoto-
wania do kolejnego sezo-

nu. Na razie pod wzglę-
dem personalnym, gdyż 
nasi panowie są wciąż w 
cyklu treningowym. Jak się 
dowiedzieliśmy, działacze 
prowadzą zaawansowane 
rozmowy ze sponsorami, 
a także z zawodnikami, a 
tych jest naprawdę wielu, 
którzy chcieliby dołączyć 
do Chełmca. Na pewno 
w przyszłym sezonie w 
barwach KPS-u nie zoba-
czymy Macieja Leńskiego, 
który chce się skupić na 
pracy trenerskiej. Ponadto 
nowym prezesem OSiR-u 
Świebodzice został Jaro-
sław Pizuński, choć popu-
larny „Pizun” nie wyklu-
cza, iż w miarę możliwości 
wesprze drużynę swoim 
sporym doświadczeniem 
sportowym.  

Bartłomiej Nowak 
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- Do Tomaszowa Lubel-
skiego jedziemy po awans 
do turnieju finałowego i z 
takim właśnie nastawieniem 
przygotowaliśmy się przez 
ostatnie dwa tygodnie. Tre-
nowaliśmy intensywnie, a 
dziewczyny były pod dużym 
obciążeniem. Skupiliśmy 
się przede wszystkim nad 
dobrym przygotowaniem 
fizycznym, które będzie klu-
czowe, aby wytrzymać trudy 
trzydniowego turnieju. Resz-
ta pracy była skierowana na 
dopracowanie kilku małych 
elementów w taktyce zespo-
łowej, które zdarzało się, że 
szwankowały podczas run-
dy zasadniczej. Dziewczy-
ny prezentują się obecnie 
bardzo dobrze, co pokazały 
również mecze kontrolne. 
Jestem przekonany, że są go-
towe na walkę o I ligę - mówi 

Kacper Jesiołowski, II trener 
zespołu. 

Słowa trenera potwierdza 
doskonale radząca sobie na 
siatce Julia Rzeczycka.

- Dzięki całemu sztabowi 
szkoleniowemu jesteśmy 
bardzo dobrą, silną i zgraną 
drużyną. Atmosfera w klubie 
jest wspaniała. Trenerzy zna-
komicie prowadzą treningi, 
co przekłada się na wygrane 
mecze. W środę zakończy-
łyśmy mikrocykl ciężkich 
przygotowań do turnieju. 
Jesteśmy przygotowane w 
110% na 5 - setowe boje. 
Obiecuję, że każda z nas bę-
dzie walczyć o każdy punkt 
i każdą piłkę. Naszym celem 
jest zajść jak najwyżej i do-
stać się do turnieju finało-
wego o 1 ligę. Przed mecza-
mi jestem skoncentrowana 
i nastawiona do wygranej 

jak wszystkie dziewczyny. 
Bardzo się cieszę, że jestem 
częścią tego wspaniałego 
teamu. I mogę dołożyć swo-
ją cegiełkę, aby osiągnąć 
wspólnie upragniony awans. 
Jestem dumna, że gram w 
Chełmcu!

Bojowe nastroje i chęć 
zwycięstwa nastrajają pozy-
tywnie, ale żeby nie było tak 
pięknie, to i nie obyło się bez 
problemów.

- Kadrowo niestety nie 
wszystko potoczyło się po 
naszej myśli. Dwie nasze 
podstawowe zawodniczki 
borykają się z problemami 
zdrowotnymi i nie będą mo-
gły zagrać w turnieju półfi-
nałowym. Wierzę jednak, że 
zmienniczki poradzą sobie 

równie dobrze i w niedzielę 
będziemy cieszyć się wspól-
nie z wymarzonego awansu 
- dodał trener Jesiołowski.

Ze względu na problemy 
zdrowotne w Tomaszowie 
nie zagrają Karolina Olczyk 
i Agata Olejniczak. Ich miej-
sce zajęły Aleksandra Ma-
chura i Julia Urbanowicz.

Siatkarki wałbrzyskiego 
Chełmca w turnieju półfina-
łowym zagrają z:

09.04 | AZS AWF Warsza-
wa (g. 16:00)

10.04 | Tomasovia Toma-
szów Lubelski (g. 18:30)

11.04 | Wieżyca Stężyca
(g. 11:00).     

JZ

HEJT PARK
Nie lubię tego programu. 
Zdecydowanie bardziej 
wolę LIVE PARK. Robią 
świetną robotę na naszych 
boiskach. Wystarczy obej-
rzeć mecz naszej Ekstrakla-
sy, by zrozumieć o co cho-
dzi. No ale wróćmy do tego 
pierwszego parku. Napraw-
dę nie lubię. Budowanie 
popularności na mówieniu 
tego, co komu ślina na język 
przyniesie...
To tak jak z Kubą Wojewódz-
kim i jego programem. Był, 
ale się skończył. To samo 
trafi pomysłodawców tego 
czegoś, co widzimy i słyszy-
my od ludzi traktowanych 
przez wielu, jako znawców 
sportu, piłki nożnej przede 
wszystkim. Oj, pojechałem 
po bandzie, pisząc znawców. 
Obserwując ich zachowanie, 
dochodzę do wniosku, że to 
jest zwyczajnie głupie. Na-
suwa się więc pytanie, czy 
nasze społeczeństwo też 
jest głupie, że musi dosta-
wać taką formę rozrywki? 
Może jednak jestem głupi, 
że do mnie to nie trafia.

Nie potrafię też zrozumieć, 
co kierowało między inny-
mi takich dziennikarzy jak 
twórca Misji Futbol, którą 
uwielbiali wszyscy. Dzisiaj 
o tym samym ma traktować 
Program Sportowy, który 
stworzył Mateusz Borek. 
Tylko bliżej mu do tegoż tak 
bardzo znienawidzonego 
przeze mnie parku. Przesta-
łem oglądać.

Przestałem, bo mam dość 
oglądania głupich komen-
tarzy, wypowiedzi zarówno 
prowadzących, jak i gości 
pokroju Wojciecha Kowal-
czyka, którzy mówią co im 
ślina na język przyniesie. 
Czasami jest to tak głupie, 
że aż dochodzą mnie myśli, 
że ten program celowo na-
stawia się na głupich gości. 
Atmosfera w studio pozwala 
im się nakręcić do tego stop-
nia, że śmieją się już wszy-
scy. Z głupoty. Tylko czyjej? 
Gości czy tego co usłyszeli. 

Nie chcę znać odpowiedzi. 
Po prostu przestałem to 
oglądać i lepiej się z tym 
czuję.

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Serce drużyny o półfinałach
Gra w półfinałach dla wielu wałbrzyskich siatkarek będzie dużym wydarzeniem. Na ten moment najlepszym osiągnię-

ciem sportowym. Jak do tego podchodzą Aniołki Olczyka? Swoimi przemyśleniami podzieliła się z nami rozgrywająca 
Chełmca, Oliwia Łuszyńska.

Chcą awansować

Za wami sezon zasadni-
czy, za który należą wam 
się brawa. Gra w turnieju 
w Tomaszowie Lubelskim 

jest swoistego rodzaju 
nagrodą. Kiedy jednak 
dostaje się taką szansę, 
każdy chce się zaprezen-
tować najlepiej jak po-
trafi. Dużo trenowałyście 
przed wyjazdem?

Przez ostatnie trzy ty-
godnie trenerzy bardzo 
zadbali o naszą formę. 
Przygotowania do turnie-
ju dały nam popalić. Nie 
raz, nie dwa przychodzi-
liśmy na trening z zakwa-

sami po poprzednim 
dniu, ale wiemy, że 

to zaprocentuje 
i przyniesie 
wiele ko-
rzyści, kiedy 

już przyjdzie 
do poważnej 
gry. Im więcej 
potu na ćwi-
czeniach, tym 
mniej krwi w 
boju.

A jak się 
czujecie men-

talnie? Czy trenerzy pra-
cowali też nad tym ele-
mentem?

Jesteśmy bardzo pozy-
tywnie nastawione. Wie-
my, że jesteśmy w formie 
i możemy sporo zdziałać. 
Na turnieju półfinałowym 
chcemy się dobrze po-
kazać, zagrać najlepiej, 
jak umiemy, ale przede 
wszystkim cieszyć się 
tymi chwilami. W końcu 
nie zawsze zdarza się taka 
szansa. 

Część ekspertów uwa-
ża jednak, że jedziecie 
się uczyć i na dziś to ko-
niec waszych możliwości. 
Zgadzasz się z tą opinią?

Nie znalazłyśmy się w 
najlepszej ósemce Polski 
przypadkiem, tak samo 
jak inne zespoły, z który-
mi się zmierzymy. Jeste-
śmy świadome tego, że 
dużą rolę będzie odgry-
wała dyspozycja w po-

szczególnych dniach oraz 
wola walki, której mamy 
pod dostatkiem.

Denerwujesz się?

Pierwszy raz będę grać 
na takim poziomie, więc 
jestem dość zestresowa-
na. Ale jest to stres mo-
tywujący do działania. Na 
pewno jestem też mocno 
podekscytowana i cie-
kawa nowego doświad-
czenia. Szczerze mówiąc, 
chciałabym już być na 
miejscu i grać pierwszy 
mecz. Nie mogę się do-
czekać. 

[chwilę po zakończe-
niu rozmowy Oliwia Łu-
szyńska dodała jeszcze...]

Jeszcze tak od siebie, 
obiecujemy, że będziemy 
walczyć o każdą piłkę i 
zaserwujemy niepowta-
rzalne emocje wszystkim 
kibicom.  

JZ

Najbliższy weekend będzie bardzo pracowity -  także i 
dla naszych siatkarek, które w Tomaszowie Lubelskim już 
od 9 kwietnia rywalizować będą w półfinałowym turnieju o 
awans do I ligi siatkówki kobiet. Gra na Lubelszczyźnie już 
jest historycznym osiągnięciem klubu. Siatkarki wałbrzy-
skiego Chełmca nie muszą też już nic udowadniać. Nie mu-
szą, ale mogą. Czy sprawią nam wiosenny prezent?
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Pierwszym przeciwni-
kiem wałbrzyskiej drużyny 
będzie trudna, wymaga-
jąca ekipa z Opola. We-
dług wszelkich prawideł 
i wciąż obowiązującego 
terminarza, pierwsze me-
cze play-off zaplanowane 
zostały na 10 i 11 kwiet-
nia. Co oznacza, że już w 
tych dniach w hali Aqua 
Zdrój zobaczymy w jakiej 
dyspozycji są zawodnicy 
obydwu zespołów. Jeśli 

opolanie będą grać tak jak 
choćby w ostatnim me-
czu przeciwko Górnikowi, 
o awans wcale łatwo nie 
będzie.

Mecze ćwierćfinało-
we zaplanowane zostały 
w poniższy sposób. Gra-
my do trzech wygranych. 
Przewaga parkietu daje 
Górnikowi możliwość 
rozpoczęcia rywalizacji 
we własnej hali, co z ko-

lei oznacza również, że w 
przypadku remisu 2:2, de-
cydujący mecz rozegrany 
zostanie na wałbrzyskiej 
ziemi.

- Opolanie grają swo-
bodną koszykówkę, ob-
wodowi nie mają proble-
mu łamać pierwszą linię 
obrony, dobrze penetrują, 
mają także kilku strzel-
ców. Nie jestem wróżką, 
nie będę typował wyniku 
tej serii. Jestem nauczony, 
że spotkanie trzeba wy-
grać na boisku, podnieść 
piłkę z parkietu, wywal-
czyć ją. Jeżeli podejdzie-
my do meczu skoncentro-
wani, o wynik powinniśmy 
być spokojni – mówił były 
kapitan Górnika, Rafał 
Glapiński.

Plan gier 1 rundy (seria 
do 3 wygranych):

1 mecz|10.04| Gór-
nik Trans.eu Wałbrzych – 
Weegree AZS Politechnika 
Opolska

2 mecz|11.04| Gór-
nik Trans.eu Wałbrzych – 
Weegree AZS Politechnika 
Opolska

3 mecz|17.04| Weegree 
AZS Politechnika Opolska 
– Górnik Trans.eu Wał-
brzych

4 mecz|18.04| Weegree 
AZS Politechnika Opolska 

– Górnik Trans.eu Wał-
brzych

5 mecz|21.04| Gór-
nik Trans.eu Wałbrzych – 
Weegree AZS Politechnika 
Opolska

Wygrany z tej pary 
zmierzy się ze zwycięzcą 
pojedynku WKK Wrocław 
– Miasto Szkła Krosno.

JZ

O awans z drugiego miejsca
Biało-niebiescy ustawili się w uprzywilejowanej sytuacji w decydującej rozgrywce. Zarówno w ćwierćfinałach, jak i półfinałach będą mieli przewagę włas-

nego parkietu. Trudniejszym, przy założeniu, że Górnik się tam znajdzie, wydaje się być wyzwanie w rywalizacji z Czarnymi Słupsk, którzy w obecnym se-
zonie wygrali rundę zasadniczą.

Biało-niebiescy wśród najlepszych
Podopieczni trenera Łukasza Grudniewskiego pokonali w ostatniej kolejce ligowej sezonu zasadniczego Dziki Warszawa i z drugiego miejsca awansują do 

fazy play-off. Wygrana w stolicy była jedynie przysłowiową “kropką nad i” bardzo udanego rozdania.

Górnik wygrał zdecy-
dowanie. Biało-niebie-
scy przeważali przez 
większość spotkania. 
Byli bezapelacyjnie lep-
si w pierwszej i drugiej 
kwarcie, ale prawdziwy 
popis gry dali w ostat-
nich 10 minutach. Do-
skonała postawa przy-
niosła też rezultat w 
postaci wyniku (36:17 
dla Górnika).

Dobry mecz zagra-
li Krzysztof Jakóbczyk 

i Maciej Bojanowski. 
Obaj rzucili dla wał-
brzyskiej drużyny po 
16 punktów. Wałbrzy-
scy zawodnicy zostali 
docenieni przez własne 
środowisko. W pierw-
szej piątce sezonu za-
sadniczego znalazł się 
Krzysztof Jakóbczyk, 
który osiągnął średnią 
17,2 punkty na mecz. 
Warto zaznaczyć, że jest 
to drugi wynik w staw-
ce Suzuki 1 Ligi. Maciej 

Bojanowski został też 
zawodnikiem miesiąca. 

Pozostali koszyka-
rze Górnika również 
byli bardzo wysoko w 
indywidualnych klasy-
fikacjach. Dwukrotnie 
w gronie najlepszych 
znalazł się Kamil Zy-
wert. Charyzmatyczny 
zawodnik z wynikiem 
5,4 asysty zajął 5. miej-
sce w rankingu, czwarte 
zaś wśród przechwytu-
jących. W dwóch kate-

goriach uplasował się 
również Damian Cech-
niak. Wałbrzyski środ-
kowy znalazł się na 2. 

miejscu wśród blokują-
cych oraz na piątym w 
klasyfikacji zbiórek.  

JZ


