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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....

Reformujemy!
Bardzo często w mojej rubryce 
krytykuję polski futbol, opisu-
ję stany wręcz patologiczne. I 
choć nigdy nie miałem takiej 
wiadomości zwrotnej, to wie-
lu czytelników mogło na prze-
strzeni miesięcy pomyśleć, że 
łatwo mi się krytykuje, sie-
dząc przed monitorem, ale nie 
mam pomysłów, co zrobić aby 
było lepiej. Otóż mam i ich 
wdrażanie właśnie nabiera 
rozpędu. Nie chcę tu podawać 
nazwy projektu, aby nie być 
posądzonym o kryptoreklamę 
a kto będzie chciał to i tak z 
łatwością znajdzie go choćby 
w internecie. Nie chcę tu też 
opisywać jego szczegółówych 
założeń, ale odniosę się do 
dwóch rzeczy, które zaobser-
wowałem, rozpoczynając jego 
wdrażanie, które są niezwykle 
optymistyczne.
Po pierwsze - nie jest prawdą, 
że działacze z małych klubów, 
zwłaszcza z niższych lig nie są 
otwarci na zmiany, na nowe. 
Skończmy z mitem „leśnych 
dziadków”. Są to ludzie bar-
dzo mocno zaangażowani w 
swoją działalność, tylko bar-
dzo często nie znają narzędzi 
nowoczesnego zarządzania 
klubem. Są jednak w większo-
ści bardzo entuzjastycznie na-
stawieni do różnych nowator-
skich pomysłów i właściwie 
poprowadzeni mogą szybko 
zmienić jego oblicze, popra-
wić jego sytuację finansową 
i działać perspektywicznie a 
nie tylko „z sezonu na sezon”.
Druga rzecz to bardzo duża 
ilość dzieci trenujących w 
szkółkach klubów nawet 
A-klasowych. Nie jest to re-
gułą bo spotkałem się także 
z problemami, jeśli chodzi o 
nabór w klubach nawet z wyż-
szych lig, ale skoro w wielu 
jest z tym dobrze to wydaje 
się, że jest to tylko kwestią 
odpowiedniego zachęcania, 
stworzenia fajnych warun-
ków.
Pisałem już kiedyś, że w takich 
klubach lokalnych jest bardzo 
duży potencjał, który trzeba 
tylko uwolnić, pomagać. Mogą 
w tym pomóc przedsięwzięcia 
takie jak moje i wiele podob-
nych, jakie w całej Polsce są 
wdrażane przez prywatne 
osoby, ale też pełne wykorzy-
stanie tego potencjału i tych 
działań nie będzie możliwe 
bez właściwej koordynacji ze 
strony Związku.
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

Tradycyjnie mamy dobre wieści dla fanów lokalnego te-
nisa ziemnego. W Serbii, w zmaganiach z cyklu TennisEuro-
pe U16 błysnął bowiem Bruno Kokot z KT Szczawno-Zdroj, 
a już za kilkanaście dni czeka nas początek kolejnej edy-
cji Wałbrzyskiej Amatorskiej Ligi Tenisa, którą od niemal 
ćwierć wieku organizuje WKT „Atri” Wałbrzych. 

Wieści z kortów

Przegląd wieści z kortów 
rozpoczynamy od Półwy-
spu Bałkańskiego, a konkret-
nie Serbii, która w ostatnich 
dniach gościła uczestników 
turnieju z cyklu TennisEuro-
pe U-16. Na południe Europy 
udało się dwóch reprezentan-

tów szczawieńskiego klubu, 
Dawid Lewandowski oraz Bru-
no Kokot (na zdjęciu z prawej), 
jednak tym razem znaczniej 
lepiej poszło drugiemu z wy-
mienionych. Po udanych eli-
minacjach Bruno awansował 
do turnieju głównego impre-

zy, w którym musiał uznać 
wyższość przedstawiciela 
gospodarzy – Lazarova Dimi-
trjevicova. Porażkę w singlu 
podopieczny trenera Roberta 
Kosińskiego powetował sobie 
w grze podwójnej. Występując 
bowiem w parze z Bułgarem 
Pavlem Marinovem zawodnik 
z uzdrowiska triumfował w ca-
łej imprezie. Jak wspomnieli-
śmy, w Serbii barw KT Szczaw-
no-Zdroj bronił również Dawid 
Lewandowski, który pożegnał 
się z turniejem już w pierwszej 
rundzie po porażce z Tudorem 
Vukomanovicem. 

Amatorzy odliczają dni
Maj to tradycyjnie począ-

tek Wałbrzyskiej Amatorskiej 
Ligi Tenisa Ziemnego, która 
nieprzerwanie od 2018 roku 
odbywa się na klubowych 
obiektach w Parku Sobieskie-
go. Nie inaczej, choć pandemia 
nie odpuszcza, będzie zapew-
ne i w tym roku. Jak przyznał 
Piotr Kaczmarczyk, mimo nie-
korzystnej w ostatnich dniach 
aury, trwa szykowanie kortów 

do majowej inauguracji ligi. - 
W zeszłym roku udało się roze-
grać ligę, więc w tym również 
powinniśmy dać radę -, powie-
dział prezes WKT „Atri”. Po-
dobnie jak we wcześniejszych 
odsłonach, tak i w najbliższej 
uczestnicy rozgrywek będą 
mogli uczestniczyć w rywali-
zacji singla lub debla. Co cie-
kawe, choć początkowo znacz-
nie większą popularnością 
cieszyły się rozgrywki singla, 
w których liczba zawodników 
często przekraczała setkę, to 
w ostatnich latach coraz wię-
cej tenisistów wybiera debla. 
Jak tłumaczył prezes Kaczmar-
czyk, zapewne przez znacznie 
mniejsze obciążenia fizyczne 
związane z rywalizacją par. 
Tradycyjnie za organizację ligi 
odpowiedzialny będzie Ry-
szard Polit, który nadal przyj-
muje zgłoszenia chętnych za-
wodników. Numer kontaktowy 
dostępny jest na stronie atri.
walbrzych.pl. 

fot. użyczone
Bartłomiej Nowak

Wałbrzyszanin poprowadzi Biało-Czerwonych
Równo rok temu informowaliśmy o decyzji Marcina Balcerowskiego o zakończeniu występów w reprezentacji Polski ko-

szykarzy na wózkach. Jak się okazuje, rozbrat z kadrą trwał jedynie 12 miesięcy, gdyż na początku obecnego miesiąca do-
tarła do nas miła informacja o powołaniu wałbrzyszanina na trenera Biało-Czerwonych. 

Po roku przerwy Mar-
cin Balcerowski powraca 
do reprezentacji Polski w 
koszykówce na wózkach. 
Tym razem jednak nie w 
roli zawodnika, a pierw-
szego szkoleniowca Biało-
-Czerwonych. Trzeba przy 
tym podkreślić, iż nie to 
będzie debiut Ambasado-
ra Wałbrzycha na repre-
zentacyjnej ławce, gdyż 
w latach 2013-2015 pan 
Marcin był odpowiedzial-
ny za kadrę Polski. - Wte-
dy jednak pracę trenera 
łączyłem z występami na 
parkiecie, podczas gdy te-
raz będę mógł się skupić 
jedynie na prowadzeniu 
zespołu. Nie ukrywam, że 
obecne rozwiązanie bar-
dziej mi odpowiada, choć 
trema jest nieco większa, 
gdyż dobrze się znam z 
graczami i chciałbym jak 
najlepiej wypaść w nowej 

roli -, przyznał opiekun 
Polaków. 

Głównym zadaniem 
Marcina Balcerowskiego 
będzie odpowiednie przy-
gotowanie swych pod-
opiecznych do Mistrzostw 
Europy, które w dniach 
2 - 12 grudnia rozegra-
ne zostaną w Madrycie. 
- Chcielibyśmy znaleźć 
się w najlepszej „czwór-
ce” imprezy, a cel mini-
mum to miejsce w pierw-
szej „siódemce”, które da 
nam awans do Mistrzostw 
Świata w 2022 roku w Du-
baju, co jest marzeniem 
każdego zawodnika -, po-
wiedział wałbrzyszanin. 

Na razie za wcześnie, 
aby mówić, jak będą wy-
glądały przygotowania 
Polaków do mistrzostw, 
choć na pewno ostatnie 
dziesięć dni przed zawo-

dami nasza reprezentacja 
spędzi na zgrupowaniu 
pod Chełmcem, gdyż ośro-
dek Aqua-Zdrój będzie po 
raz kolejny bazą trenin-
gową Polaków. Jak dodał 
Balcerowski, być może 
latem uda się przeprowa-
dzić tradycyjny Turniej o 
Puchar Prezydenta Wał-
brzycha, choć obecnie 
jest za wcześnie na jedno-
znaczne deklaracje. Pew-
ne jest za to, iż w sztabie 

szkoleniowym znajdzie 
się dwóch przedstawicieli 
Górnika Trans.eu. Mowa o 
Patryku Pietraszko, który 
będzie odpowiedzialny za 
przygotowanie motorycz-
ne i wydolnościowe Pola-
ków. Fizjoterapeutą repre-
zentacji będzie zaś Paweł 
Ryczel, również z ekipy 
biało-niebieskich.   

Bartłomiej Nowak 
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- Zaczniemy w momencie 
uwolnienia rozgrywek przez 
Rząd. Jesteśmy cały czas go-
towi. Sędziowie są gotowi, 
dyrektorzy okręgów też. 15 
kwietnia ma być konferencja 
rządowa. Jeśli usłyszymy, że 
obostrzenia są zluzowane 
wrócimy do gry w pierwszym 
wolnym weekendzie, ale wg 
mojej oceny nie uwolnią nas 
i zakładam, że realny jest 

powrót na weekend majowy 
- ocenia Andrzej Padewski, 
prezes DZPN.

Sposobem na dokończe-
nie rozgrywek ma być możli-
wość rozegrania maksymal-
nej możliwej liczby kolejek 
ligowych przy założeniu, że 
sezon skończy się w zakła-
danym terminie.

- Chcemy zacząć grać od 
kolejki, na której zatrzy-

maliśmy się w momencie 
wprowadzenia obostrzeń. 
Mecze będziemy rozgrywać 
po kolei, ale koniec sezo-
nu ma nastąpić 27 czerwca, 
czyli zgodnie z planem. Po 
konsultacjach z klubami nie 
zamierzamy dzielić rozgry-
wek na grupy mistrzowskie, 
spadkowe. Nie chcemy prze-
dłużać sezonu i grać w okre-
sie urlopowym – tłumaczy 
prezes.

Mecze rozgrywane więc 
będą w weekendy. Związek 
nie będzie nikogo zmuszał 
do gry w środy, kiedy to za-
wodnicy wielu klubów pra-
cują. Wyjątkiem będą dni 
wolne od pracy.

- Będziemy elastyczni, do 
terminarza dołączymy wol-
ne środy. Jedna w maju i jed-
na w czerwcu. To oznacza, że 
zagramy po pięć kolejek w 

obu miesiącach – dodaje An-
drzej Padewski.

Wbrew założeniom zwią-
zek rozważa jednak także 
ewentualność tygodniowej 
przerwy po ogłoszeniu de-
cyzji, by dać części klubom 
możliwość uzyskania zgody 
od samorządów na korzy-
stanie z boisk, które są ich 
własnością. Problemu może 
jednak nie być, bo obecne 
obostrzenia obowiązują do 
niedzieli 18 kwietnia, co z 
kolei daje tydzień przygoto-
wań do pierwszych meczów 
po przerwie. Jeśli te zosta-
ną przedłużone, to zapewne 
będzie to również okrągły 
czas i zakończy się przy ko-
lejnej niedzieli.      

JZ

Będziemy grać!
Tak!! Hura!! Dokończymy 
sezon na boisku. Dolno-
śląski Związek Piłki Noż-
nej zdecydował, żeby 
rozegrać sezon, ale w 
związku z tym, że czas 
nas goni, to granie za-
kończymy 27 czerwca. 
Bez względu na numer 
kolejki i liczbę rozegra-
nych spotkań. Czy to do-
bre rozwiązanie?
I tak i nie. Dobrze, że 
choć niewielki ułamek 
będzie rozstrzygał się 
podczas sportowej ry-
walizacji, ale nie wszyst-
kim da to przepustkę 
do założonego celu. W 
związku z tym, że w po-
przedni sezon także spa-
raliżowała pandemia, nie 
było spadków, ale były 
awanse. Dzisiaj mamy 
przeludnienie w ligach i 
niestety ktoś musi spaść, 
bo znowu ktoś będzie 
musiał awansować. Jeśli 
zakończylibyśmy roz-
grywki teraz... zielony 
stolik byłby zbyt nie-
sprawiedliwy.

Zatem trzeba ruszyć 
do boju i wywalczyć ile 
się da. Kilka spotkań w 
wielu przypadkach nie 
poprawi sytuacji wszyst-
kich, ale przynajmniej da 
nam iluzję zdrowej rywa-
lizacji. Pierwsza kolejka 
dojdzie do skutku już 
tydzień po złagodzeniu 
obostrzeń. Oczekiwanie 
na ten moment sprawia, 
że może to być wydarze-
nie na miarę finału Ligi 
Mistrzów. 

Na warunki zgodzili się 
wszyscy. Ciekawe jakie 
będą głosy po ostatnim 
gwizdku. Nie wszyscy 
przecież wygrają. Wię-
cej będzie przegranych, 
ale grajmy. Lepiej zagrać 
niż ułożyć przy zielonym 
stoliku. 

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Bez awansu, ale występ na plus
Po trzech dniach zmagań zakończył się półfinałowy turniej siatkówki kobiet. Awans do ostatecznego etapu rywalizacji o 

I ligę uzyskały AZSAWF Warszawa i Tomasovia Tomaszów Lubelski.

Sezon skończymy na boisku!

Zdecydowanym fawo-
rytem zawodów była eki-
pa ze stolicy, której już 
w pierwszym dniu udało 
się pokazać moc. Szkoda, 
że efektowne zwycięstwo 
warszawianki osiągnęły w 
pojedynku z wałbrzyskim 
Chełmcem. Podłamane 
wysoką porażką nasze 
siatkarki podjęły jednak 
wyzwanie i już w kolej-
nym dniu zaprezentowały 
się zdecydowanie lepiej.

Wielu uzna, że porażka 
nie może być oceniana 
pozytywnie, ale gdy jed-
nak przyjrzymy się deta-
lom, zauważymy jak bar-
dzo młodemu zespołowi 
zależało na osiągnięciu 
zakładanego celu. Wygra-
ny pierwszy set i bardzo 
dobra gra w dwóch kolej-
nych, które podopieczne 
trenera Olczyka przegra-
ły, po niezwykle ambitnej 
walce, w samych końców-
kach, pozwoliły przeżyć 
niesamowite emocje. Po-
zwoliły też zauważyć po-
tencjał, jaki drzemie w 
zespole.

Było to o tyle istotne, 
że w trzecim meczu Cheł-
miec grał wyłącznie dla 
siebie. Nie było już szans 
na awans. Można było 

jednak powalczyć o wy-
graną i satysfakcję. Począ-
tek wyglądał imponująco. 
Pierwszą partię wałbrzy-
szanki wygrały pewnie. 
W drugiej odrobiły stratę 
i w dramatycznej końców-
ce przechyliły szansę na 
swoją korzyść. Zapowia-
dało się zwycięstwo w 
trzech setach.

Zapowiadało, bo jed-
nak w sporcie wszystko 
jest możliwe. Kapitalna 
walka w kolejnych dwóch 
odsłonach sprawiła, że był 
to najbardziej emocjonu-
jący mecz w turnieju. Oba 
sety padły jednak łupem 

Wieżycy, co doprowadzi-
ło do tie-breaka. Później 
sprawdziło się też porze-
kadło: Kto nie wygrywa 
3:0, przegrywa 2:3. Świet-
ny mecz, choć bez happy 
endu, bardzo dobrze oglą-
dało się do samego końca.

Na wyróżnienie indy-
widualne zasłużyły tu 
wszystkie siatkarki. Każda 
z nich w różnych fazach 
turnieju dawała drużynie 
dużo radości. Każda też 
popełniła pewną liczbę 
błędów, które utrudniły 
uzyskanie korzystnego 
wyniku. Biorąc jednak 
pod uwagę poziom trud-

ności, mentalne nasta-
wienie i obecne możli-
wości zespołu, występ 
należy uznać za udany. 
Cofając się w czasie do 
momentu walki o II ligę, 
drużyna prowadzona 
wówczas przez trenera 
Kurzawińskiego, w pierw-
szym podejściu również 
odpadła w półfinałach. 
Zebrane doświadczenie 
dało wtedy Chełmcowi 
jakość, dzięki której wał-
brzyszanki znalazły się 
w II lidze. Wierzymy, że 
podobnie będzie i tym ra-
zem.

JZ

Władze Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej zadecydowały, że do gry wrócimy w momencie, gdy tylko będą zluzowane 
obostrzenia.
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Ostatni mecz był naj-
lepszy w waszym wyda-
niu. Czego zabrakło?

- W dzisiejszym spotka-
niu dziewczyny zostawiły 
mnóstwo zdrowia. Mecz 
mógł się podobać publicz-
ności. Zabrakło odrobiny 
szczęścia. 

Dlaczego gra w każdym 
spotkaniu wyglądała zu-
pełnie inaczej?

- Na pewno nie mogę 
mieć pretensji do zespołu, 
co do wyników poszcze-
gólnych spotkań. Zadecy-
dowała krótka ławka i być 
może brak doświadczenia 
w grze o dużą stawkę u 
młodych zawodniczek. 

Jakie, tak na gorąco, 
tuż po ostatnim meczu, 
nasuwają się trenerowi 
wnioski?

- Wiemy w jakim miej-
scu znajdujemy się na 
siatkarskiej mapie Polski. 
Ten sukces zostanie na 
długo zapamiętany.

Trener Marek Olczyk, 
będzie miał zatem duży 
materiał do analizy, która 
zapewne pomoże druży-
nie wyeliminować błędy, 
uwydatniając najlepsze 
walory zespołu.
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Trener Olczyk ocenił występ
Po trzech, jakże różnych spotkaniach, zapytaliśmy trenera Chełmca Wodociągi Wałbrzych o ocenę zespołu.

Górnik o krok od półfinału
Podopieczni trenera Łukasza Grudniewskiego zwyciężyli w pierwszych dwóch spotkaniach 1 rundy play-off. Były to jednak zupełnie dwa różne mecze. 

Oba niezwykle emocjonujące, ale w obu co innego o tych emocjach decydowało.

Najpierw długo cze-
kaliśmy na początek 
rywalizacji. Chcieliśmy 
zobaczyć na co stać 
biało-niebieskich. Te-
oretycznie przystępo-
wali do rywalizacji z 
Politechniką Opolską 
w roli faworyta. Teore-
tycznie miało być łatwo 
i przyjemnie. W sobot-
nim meczu było. Dzień 
później przyjemnie się 
skończyło, ale łatwo nie 
było.

Sobotnia rywalizacja 
to był przede wszystkim 
popis gry w obronie. 
Obudziła się wałbrzy-
ska szarańcza. Górnik 
grał bardzo agresywnie, 
co przełożyło się na fe-
nomenalną wręcz grę 
w defensywie. Już na 
początku widać było, 
że gospodarze zrobią 
coś wielkiego. Świetnie 
grał Damian Cechniak. 
Nie dość, że genialnie 
bronił, to jeszcze fru-
wał nad koszem rywa-
la. Dawno nie widzieli-
śmy w jego akcjach aż 
tyle dynamiki. Górnik 
szybko zrobił przewa-
gę kilkunastu punktów. 

Kwartę wygrał 30:11. 
Wygrali też pozostałe. 
Cały mecz 103:67.

 
Na pochwały, poza 

Cechniakiem, zasłużył 
Krzysztof Jakóbczyk. 
Lider zespołu rzucił aż 
18 punktów choć grał 
zaledwie 19 minut. Wy-
różnijmy jeszcze genial-
nego w obronie Kamila 
Zywerta czy wszędobyl-
skiego Damiana Dur-
skiego, ale tak napraw-
dę na brawa zasłużył 
zespół, który zdemolo-
wał rywala.

Niedziela była już 
inna. Kibice często mó-
wią, że play-offy są 
czasem weteranów. 
Najwięcej z siebie da-
wali najstarsi zawod-
nicy Szymański i Kacz-
marzyk. Genialne 
podania tego pierwsze-
go co chwilę zaskakiwa-
ły defensywę Górnika. 
W pewnym momencie 
Politechnika prowadzi-
ła kilkoma punktami. 
Zastanawialiśmy się, 
czy to przypadek, czy 
może chłopcom Grud-
niewskiego brakowało 

sił, koncentracji. Przez 
moment wyglądało to, 
na zlekceważenie prze-
ciwnika. Na szczęście 
tylko przez moment.

Wałbrzyszanie zaczę-
li grać swoje. Może nie 
było to tak efektowne 
jak dzień wcześniej, 
było jednak skuteczne. 
Górnik szybko wrócił 
na prowadzenie. Szyb-
ko też zbudował sobie 
przewagę. Czas ucie-
kał. Zbliżaliśmy się do 
końca spotkania, które 
okazało się genialne w 
swojej prostocie.

Najwięcej emocji 
przyniosło nam ostat-
nie 60 sekund rywali-
zacji. Biało-niebiescy 
prowadzili w tym czasie 
3 punktami, ale to go-
ście przejęli inicjatywę. 
Naszych zawodników 
bez litości skarcił Szy-
mański, który dobrze 
wybronił w trudnych 
sytuacjach. Łabino-

wicz zmniejszył straty. 
Wszedł pod kosz, zo-
stał sfaulowany. Z linii 
rzutów wolnych trafił 
jednak tylko raz. Przy 
drugim rzucie piłka od-
biła się od obręczy, ale 
Łabinowiczowi udało 
się zebrać piłkę, uciec 
do boku i... poniosła go 
fantazja. Irracjonalny 
rzut. Strata piłki. Szybka 
akcja Górnika. Faulowa-
ny Jakóbczyk. Dwa rzu-
ty wolne i po meczu.

Dobre zawody dały 
mu 19 punktów. Tyle 
samo zdobył Maciej 
Bojanowski. Pononow-
nie dobrze zagrał Dur-
ski i Zywert. Mądrze 
grą kreował Ochońko, 
ale zachwyciliśmy się 
również Szymańskim, 
który wypracował spo-
ro wolnych pozycji do 
rzutu Jankowskiemu 
(22pkt) czy Kaczmarzy-
kowi (18pkt). Górnik 
objął prowadzenie w 
serii 2:0. Kolejne dwa 

spotkania rozegrane zo-
staną w Opolu 17 i 18 
kwietnia.

1 mecz w serii do 3 
zwycięstw.

Górnik Trans.eu Wał-
brzych - Weegree AZS 
Politechnika Opolska 
103:67 (30:11, 27:20, 
21:14, 25:22)

Górnik: Jakóbczyk 
18, Bojanowski 12, Dur-
ski 12 -  Opole: Łabino-
wicz 17, Jodłowski 15, 
Szymański 13

2 mecz w serii do 3 
zwycięstw.

Górnik Trans.eu Wał-
brzych - Weegree AZS 
Politechnika Opolska 
88:84 (22:19, 19:14, 
26:23, 21:28)

Górnik: Bojanowski 
19, Jakóbczyk 19, Dur-
ski 11 - Opole: Jankow-
ski 22, Kaczmarzyk 18

Stan rywalizacji: 2-0 
dla Górnika.  
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