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Dwutygodniowa przerwa w ro-
zgrywkach dla koszykarzy Ślą-
ska powoli dobiega końca. My-
ślami wrocławianie są już
przy sobotnim meczu z Zasta-
lem Zielona Góra, który będzie
miał piekielnie ważne znacze-
nie w kontekście walki o miej-
sce w pierwszej piątce tabeli ek-
straklasy.

Po pierwszej rundzie sezonu
nastroje w ekipie trenera
Miodraga Rajkovicia są pozy-
tywne. Nie może być jednak
inaczej, bo po bardzo słabym
początku rozgrywek Śląsk pow-
stał z kolan i doszusował
do górnej części tabeli.
Przy odrobinie szczęścia bilans
zwycięstw i porażek (6-6) mógł
być jeszcze lepszy. Wszyscy
mamy przecież w pamięci mi-
nimalne porażki z Zastalem
Zielona Góra, Siarką Tarno-
brzeg i Polpharmą Starogard
Gdański. Biorąc jednak
pod uwagę budżet klubu
(szacuje się, że jest on dzie-
siąty w całej lidze), materiał
ludzki, jaki posiada zespół,
oraz problemy ze stałym
miejscem do trenowania,
siódme miejsce i bliski kon-
takt z czołówką napawa opty-
mizmem.

– Zaczęliśmy nie najlepiej, ale
ciężko było od nas oczekiwać
zwycięstw na samym początku.
To nowy zespół, budowany
od podstaw. Ja nawet nie zna-
łem wtedy imion wszystkich
kolegów z zespołu – mówi
Akselis Vairogs, łotewski
skrzydłowy wekipie Rajkovicia.

W czasie, gdy wrocławianie
łapali oddech po pierwszej run-

dzie (w miniony weekend pau-
zowali),zinnychklubównapły-
wały ciekawe informacje.
Czwarty mecz z rzędu przegrał
AZS Koszalin – jeden z bezpo-
średnich konkurentów Śląska
wwalceo„piątkę”. WtabeliTBL
„Akademicy” są już za WKS-
em. Antidotum na słabą po-
stawę koszykarzy znad morza
ma być... Andrej Urlep!
Słoweński szkoleniowiec, do-
skonale znany kibicom we
Wrocławiu, w czwartek podpi-
sał kontrakt z AZS-em.

Niewiele lepiej wiedzie się
w ostatnich tygodniach
Zastalowi Zielona Góra. Ekipa
z Grodu Bachusa nie wygrała
od trzech spotkań, ale trenera
Tomasza Jankowskiego chyba
jeszcze bardziej zmartwiła de-

cyzja o zakończeniu lockoutu
wlidze NBA. Z tego powodu Za-
stal stracił swojego kluczowego
zawodnika i bodaj najlepszego
centra w TBL – Ganiego Lawala,
który ma ważny kontrakt
z Phoenix Suns. Z tych samych
przyczyn ekipy „Jankesa” nie
wzmocnił Jordan Williams,

który był już dogadany
z władzami klubu.

Reakcjadziałaczybyłanatych-
miastowa – Zastal pozyskał
KirkaArchibeque’azŁKS-u.

– Zespół z Zielonej
Góry wcale na tym nie stracił.
Może i Lawal był najlepszych
centrem ligi, ale Archibeque to
graczpodobnejklasy–analizuje

trener Rajković. Serbski szkole-
niowiec zwraca również uwagę
na to, że mimo przeciwności
losu, jakie dotykają Zastal, jego
zespół nie będzie faworytem
w bezpośrednim starciu obu
drużyn (sobota, godz. 18).

–Oniprzegrali jużtrzymecze
z rzędu, więc będą szczególnie
zmotywowani, żeby zażegnać

kryzys. Poza tym są w ciągłym,
cotygodniowym rytmie meczo-
wym. My zaś mieliśmy dwa ty-
godnie przerwy. Co prawda zre-
generowaliśmysiły,aleniemamy
co liczyć na to, że Zastal będzie
bardziej zmęczony i pod wzglę-
dem świeżości będziemy mieć
nadnimiprzewagę–mówi.

Szkoleniowieccieszysięzato
z tego, iż na pełnych obrotach
trenuje z zespołem Bartosz
Bochno, który zmagał się zkon-
tuzją barku.

– W zasadzie wszystkie zaję-
cia wykonuję na sto procent
możliwości. Jednak lekki
dyskomfortwdalszymciąguod-
czuwam. Zwłaszcza gdy oddaję
rzuty. Niekiedy też unikam
ostrych starć – mówi sam zain-
teresowany.

Jegopowrótdozdrowiawcale
nie musi od razu oznaczać po-
wrotu do meczowej dwunastki.
Jak wiemy kontrakt ze Śląskiem
podpisał niedawno Bartosz
Diduszko.

– Teraz nie jestem w stanie
odpowiedzieć na pytanie, dla
kogo zabraknie miejsca w skła-
dzie. Przed nami jeszcze kilka
treningów,naktórychwszystko
może się zdarzyć – stwierdza
Rajković, który nie wykluczył
również tego, że na mecz
z Zastalem nie pojedzie któryś
z najmłodszych koszykarzy.

Tymczasem Bochno aż pali
się do gry. – Jestem strasznie
głodny występów w ekstrakla-
sie.Wiem,żeprzybyłmikonku-
rent do miejsca w skła-
dzie.Każdychcewalczyćoswoje
minuty, ale nie ma między nami
najmniejszych konfliktów, a at-
mosferajestznakomita–kończy
24-letni obrońca.

„Skiba”, Vairogs i Tomczyk przełamywali bariery
Podkonieclistopadanasikoszy-
karze odwiedzili dzieciaków
zprzedszkolawŚlęży,awminio-
nym tygodniu spotkali się z nie-
pełnosprawnymi kibicami. Jed-
nym słowem – Śląsk wychodzi
doludzi!

Wizyta w Domu Kultury
AnimaprzyulicyPilczyckiejod-
byłasięwramach„Tygodniabez
barier” i związana była z obcho-
dami Światowego Dnia Osób
Niepełnosprawnych. Konferen-
cja z udziałem Roberta Ski-
bniewskiego, Akselisa Vairogsa,
atakżerzecznikaprasowegoDo-
minika Tomczyka i kierownika
zespołu Krzysztofa Stangen-

bergatowspólnainicjatywaSto-
warzyszeniaKlubuKibicówNie-
pełnosprawnych oraz urzędu
marszałkowskiego.

Zainteresowanie spotkaniem
było duże, a zgromadzeni kibice
mielidokoszykarzywielepytań.
Skibniewskiopowiadałoswoich
autorytetachnaboisku,Tomczyk
o nowej roli w klubie, a Vairogs
opowodachprzyjazdudoWroc-
ławia. Jeden z fanów rozmawiał
z„Akselem”takżewjęzykurosyj-
skim.Poczęścioficjalnejzawod-
nicypozowalidozdjęćzkibicami
irozdawaliautografy.

Wnajbliższymczasienasiko-
szykarze,wspólniezsiatkarkami
Gwardii, odwiedzą jeden z do-
mówdziecka.

PawełKucharski

Ważna informacja dla kibiców
Śląska. Zmianie uległy terminy
czterechspotkańnaszychgraczy
wrundzierewanżowejpierwszej
części sezonu TBL.

Wyjazdowy mecz z AZS-em
Koszalinzostałprzesuniętyna22
grudnia (godz. 18). A to dlatego,
bykoszykarzemieliniecowięcej
wolnego czasu przed świętami
BożegoNarodzenia.

Sześćdnipóźniej(28grudnia,
środa)ŚląskpodejmiewhaliOr-
bita Siarkę Tarnobrzeg (godz.
19). W pierwotnym terminie
obiektprzyulicyWejherowskiej
był już zarezerwowany na inne
wydarzenie.

Kolejnazmianadotyczyspot-
kania z Politechniką w Warsza-
wie, które miało się odbyć 2
stycznia. Nie dość, że gracze
Miodraga Rajkovicia musieliby
trenowaćwokresiesylwetrowo-
-noworocznym, to na domiar
złego w pierwszych dniach no-
wegoroku(do11)czekająichtrzy
inne pojedynki. Intensywność
gry byłaby więc bardzo duża.
Dlatego też starcie z „Akademi-
kami”zostałoprzeniesionena18
stycznia (środa, godz. 19).

No i wreszcie pojedynek
przed własną publicznością
z Kotwicą Kołobrzeg (6 lutego,
poniedziałek, godz. 19). W tym
przypadkuproblememrównież
okazałasięhalaOrbitai jejobło-
żenie.

Bilety na mecze Śląska w roli
gospodarza można nabywać
na www.slask.wroclaw.pl.
Mecze Śląska przed własną publicznoś-
cią w rundzie rewanżowej TBL

16.12: PGE Turów Zgorzelec (godz. 18)

28.12: Siarka Tarnobrzeg (19)

5.01: ŁKS Łódź (19)

8.01: Anwil Włocławek (19.30)

11.01: Trefl Sopot (19)

29.01: Polpharma Starogard Gd. (18)

6.02: Kotwica Kołobrzeg (19)

12.02: PBG Basket Poznań (19.30).

Rozkład
jazdy uległ
zmianie

PawełKucharski

AkselisVairogs(zprawej)rozmawiałzfanaminawetporosyjsku

PawełKucharski
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BartoszBochno jest jużdodyspozycji treneraRajkovicia

Koszykarze Rajkovicia przygotowują się do meczu z Zastalem Zielona Góra (sobota, godz. 18)

Śląsk odpoczywa, a rywale
z TBL grają na jego korzyść

KoszykarzeŚlą
ska

przedwłasną

publicznoścą

zagrajądopiero

16grudnia.

O godz.18podejmą

wOrbiciePGE Turów

Zgorzelec

PrzedstawicieleWKS-unikomunieodmówiliwspólnegozdjęcia

FO
T.
Ś
LĄ

S
K
W
R
O
C
ŁA

W
(2
)


