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KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię:  Krzysztof  
Nazwisko:  Lakus 
Data urodzenia: 14 marca 1968 roku
Pseudonim sportowy: Laki
Reprezentował (między innymi): Victorię Wałbrzych, 
Górnika Wałbrzych, Śląska Wrocław, KP Wałbrzych 
oraz Lechię Dzierżoniów (piłka nożna)
Największy dotychczasowy sukces?
Moim największym sukcesem była gra w barwach 
Górnika Wałbrzych w ówczesnej I lidze, czyli obecnej Ekstraklasie. Dla mnie jako 
młodego, bo zaledwie 21-letniego zawodnika, była to wielka sprawa. Wraz z KP 
Wałbrzych w 1993 roku wystąpiłem w ćwierćfinale Pucharu Polski, w którym 
odpadliśmy po dwumeczu z Legią Warszawa. U siebie wygraliśmy 2:1, aby w 
stolicy przegrać 1:2. Jak pamiętam, byliśmy bliscy sprawienia niespodzianki, 
ale w rewanżu sędzia nie odgwizdał ewidentnego faulu na mnie w polu kar-
nym. Ponadto mam za sobą występy w II lidze, w barwach Zagłębia Wałbrzych, 
a następnie Śląsku. We Wrocławiu zaliczyłem niewiele spotkań, gdyż po roku 
doznałem groźnej kontuzji kolana.  
Kto jest twoim idolem sportowym?
Gdy byłem małym chłopcem, a więc w w latach 70, moim idolem był Grzegorz 
Lato. Pan Grzegorz imponował mi walecznością, dużo biegał i bardzo dużo zna-
czył dla reprezentacji Polski, gdyż między innymi wywalczył tytuł króla strzel-
ców Mistrzostw Świata w 1974 roku. 
Dlaczego piłka nożna?
Mieszkałem blisko stadionu Victorii Wałbrzych w Gorcach, dlatego moim pierw-
szym klubem była Victoria, z którą walczyłem o awans do II ligi. Niestety, nie 
daliśmy rady Miedzi Legnica. Następnie w wieku 21 lat trafiłem do Górnika, od 
razu do I ligi, czyli obecnej Ekstraklasy. Na najwyższym poziomie rozegrałem co 
najmniej 10 spotkań, bo potem spadliśmy do II ligi. 
Jaki cel chciałbyś jeszcze osiągnąć?
Jeśli chodzi o kwestie piłkarskie czy sportowe, to są one już poza mną, choć 
regularnie biorę udział w turniejach oldbojów. Piłkarsko co chciałem i mogłem, 
to na tamte czasy, osiągnąłem całkiem sporo. Mogło być lepiej gdyby nie kon-
tuzja, ale nie mogę narzekać. 

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu....

Nowa wojna
polsko-niemiecka
Robert Lewandowski dokonał 
rzeczy, która wydawała się nie-
wykonalna - wyrównał słynny 
rekord Gerda Mullera w ilości 
zdobytych goli w jednym sezo-
nie Bundesligi. Jak wiadomo, 
Lewy ma jeszcze szansę popra-
wić ten rekord w ostatniej ko-
lejce bieżącego sezonu. Z tego 
względu pojawiły się głosy w 
Niemczech, że kapitan naszej 
reprezentacji powinien - z sza-
cunku do Gerda Mullera - od-
puścić i nie zagrać w ostatnim 
meczu a jak zagra to niech strze-
la, jak to było w „Piłkarskim po-
kerze” - panu Bogu w okno. Tego 
typu wypowiedzi są oczywiście 
pozbawione sensu i po prostu 
głupie. Sport ma to do siebie, 
że chodzi w nim o rywalizację - 
w bezpośrednich pojedynkach 
lub na przestrzeni lat - popra-
wianie wyników poprzedników. 
To, że Lewandowski w ostatnim 
meczu z Augsburgiem strzeli 
czterdziestą pierwszą bram-
kę nie oznacza, że nie ma sza-
cunku do Mullera. Oczywiście 
szkoda, że Muller jest w takim 
stanie zdrowotnym w jakim jest 
i nie może się do osiągnięcia 
Lewandowskiego odnieść ale 
jego żona powiedziała, że na 
pewno by mu pogratulował i 
sama wyraziła wielkie uznanie 
dla reprezentanta Polski. Dlate-
go komentarzami takimi jak ten 
Dietmara Hamanna (o absencji 
w ostatnim meczu) nie należy 
się przejmować ale to co mi się 
nie podoba to podejmowanie 
przez niektórych komentato-
rów polemiki, choćby w social 
mediach i wchodzenie na pseu-
dopatriotyczne nuty, robienie z 
rekordu Lewandowskiego spra-
wy narodowej a wręcz wojny 
polsko-niemieckiej. Oczywiście, 
być może niektórzy Niemcy 
mają ból pewnej części ciała, że 
Polak pobije rekord ich narodo-
wego idola (tak jak kiedyś było 
nie do pomyślenia, że Polak czy 
ktokolwiek z zagranicy może 
mieć najwyższy kontrakt w 
Bundeslidze) ale prowadzenie 
dyskusji w tym tonie przez ma-
instreemowych komentatorów 
jest równie śmieszne co wypo-
wiedzi Hamanna czy trenera 
Freiburga. Boję się, że jak tak 
dalej pójdzie a Robert rekord 
pobije to niektórzy opatrzą to 
komentarzem w stylu „a ma-
cie Niemcy, to za drugą wojnę 
światową”. Wyluzujmy! To tyl-
ko sport. Kibicujmy Robertowi 
w sobotę, aby dokonał rzeczy 
niewyobrażalnej i został legen-
dą taką jaką jest i będzie Gerd 
Muller!
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

Koszykarze MKS-u Basket Szczawno-Zdrój wciąż liczą się w walce o awans do II ligi! W mi-
niony weekend ekipa z uzdrowiska zajęła 2. miejsce w turnieju półfinałowym w Warszawie, 
dzięki czemu znalazła się w gronie dwunastu szczęśliwców, którzy za kilka dni powalczą o 
promocję na wyższy szczebel. 

„Mineralni” bliżej II ligi

Trwa koszykarskie świę-
to w Szczawnie-Zdroju. To 
za sprawą miejscowego Ba-
sketu, który dzięki serii zwy-
cięstw na początku obecnego 
roku zakończył dolnośląsko-
-lubuskie zmagania na 3. 
miejscu w grupie mistrzow-
skiej, a tym samym zapewnił 
sobie start w turnieju półfi-
nałowym. Długo czekaliśmy 
na występ w stolicy kraju, 
która gościła uczestników 
jednego z półfinałów, ale na-
sza cierpliwość została odpo-
wiednio nagrodzona. Zespół 
trenera Bartłomieja Józefo-
wicza zakończył bowiem ry-
walizację na 2. pozycji i wraz 
z gospodarzami, a więc Ener-
gą Hutnikiem, awansował do 
ostatniej już odsłony walki o 
II ligę. 

W oczekiwaniu na finały
W środę w siedzibie Pol-

skiego Związku Koszykówki 
rozlosowano trzy grupy fina-
łowe. „Mineralni” trafili do 
grupy A, w której rywalami 
szczawieńskiej ekipy będą: 
MKK Pyra Poznań, AZS UWM 
Olsztyn oraz MUKS Piasecz-
no (gospodarz turnieju). 
Najważniejsze dla Basketu 
zawody odbędą się w ostat-
ni weekend maja, a awans 
na wyższy szczebel uzyskają 
dwie najlepsze drużyny każ-

dej z grup. - Będzie ciężko, 
ale moja drużyna wielokrot-
nie pokazała wielkie serce 
i charakter, a zarazem udo-
wodniła, że jest pozytywnie 
nieobliczalna. Wydaje się, że 
najtrudniejszym przeciwni-
kiem będzie Pyra, ale myślę, 
że dwa pozostałe zespoły są 
do ogrania. Tak więc przy ko-
rzystnym układzie spotkań 
możemy skutecznie powal-
czyć o 2. miejsce i najwięk-
szy sukces w 5-letniej historii 
klubu, czyli awans do II ligi -, 
powiedział trener Józefo-
wicz. 

Turniej półfinałowy o 
awans do II ligi

Wyniki MKS-u Basket 
Szczawno-Zdrój

MKS Basket Szczawno-
-Zdrój – ZKS Stal Stalowa 
Wola 84:76 (23:14, 24:16, 
17:23, 6:17, dogrywka 14:6)

MKS Basket: Makarczuk 
24, Stankiewicz 19, Adrano-
wicz 14, Kaczuga 11, Koła-
czyński 9, Niziński 5, Kosior 2

MKS Basket Szczawno-
-Zdrój – SKF Jura Basket 
Zabierzów 83:70 (23:12, 
18:20, 23:17, 19:21)

MKS Basket: Makarczuk 
19, Kaczuga 16, Adranowicz 
15, Stankiewicz 12, Koła-
czyński 10, Niziński 7, Kosior 

4, Jakushev, Sulikowski, Wa-
silewicz, Frankiewicz  

MKS Basket Szczawno-
-Zdrój – Energa Hutnik War-
szawa 64:100 (25:25, 20:26, 
11:21, 8:28)

MKS Basket: Makarczuk 
25, Adranowicz 15, Kaczuga 
8, Frankiewicz 7, Niziński 5, 
Kosior 2, Jakushev, Sulikow-

ski, Wasilewicz. Trener: Bar-
tłomiej Józefowicz 

Turnieje finałowe o awans 
do II ligi, 28 – 30 maja

Grupa A: MKK Pyra Poznań, 
AZS UWM Olsztyn, MUKS Pia-
seczno (gospodarz), MKS Ba-
sket Szczawno-Zdrój 

Grupa B: MUKS 1811 Unia 
Tarnów, GKS Tychy (gospo-
darz), KKS Basket Poznań, 
KKS Siechnice

Grupa C: Energa Hut-
nik Warszawa (gospodarz), 
Team-Plast KK Oleśnica, TKM 
Włocławek, MKS Skawa Wa-
dowice    

Bartłomiej Nowak

Kanonada na Dąbrowskiego
Piłkarze Górnika kontynuują zwycięski pochód wysoko odprawiając kolejne ekipy. W minio-

nej kolejce niepokonany lider klasy A pokonał Czarnych Wałbrzych 12:1 tracąc jedynego gola 
po samobójczym trafieniu. Przed podopiecznymi Marcina Domagały kolejna derbowa potycz-
ka – już jutro Mateusz Sobiesierski i spółka podejmą Górnika Nowe Miasto.
Niewiele do powiedzenia 
w wałbrzyskiej konfron-
tacji mieli Czarni, którzy 
wyraźnie ulegli sąsiadowi 
zza miedzy. Mimo ambitnej 
postawy gospodarze scho-
dzili z boiska przy ulicy 
Dąbrowskiego z bagażem 
aż 12 goli, na co złożyły się 
między innymi 4 trafienia 
Damiana Chajewskiego. - 
Brawa dla naszego zespołu, 
niestety lider był zdecydo-
wanie poza naszym zasię-
giem -, tak w kilku słowach 
postawę miejscowych pod-
sumował Tomasz Stasiński 
ze sztabu szkoleniowego 
Czarnych. 

Wspomnieliśmy o Chajew-
skim, który w obecnym se-
zonie zanotował aż 44 gole 
i na tym nie zamierza po-
przestać. Podobnie jak jego 

drużyna, której fantastycz-
ny bilans to 144 bramki po 
stronie zdobytych i zale-
dwie 8 (!) po stronie stra-
conych. - Nie da się ukryć, 
że chcemy podtrzymać 
zwycięską passę do końca 
sezonu, ale myślimy rów-
nież o dobiciu do 200 goli. 
Nie będzie łatwo, gdyż do 
zakończenia rozgrywek 
pozostało jedynie 7 kole-
jek, a w dwóch spotkaniach 
otrzymaliśmy walkowera. 
Do wspomnianego wyniku 
brakuje nam 56 trafień, a 
zatem musimy utrzymać 
średnią co najmniej 8 bra-
mek na mecz -, powiedział 
trener Domagała. 

Górnicze derby na Ratu-
szowej
W nadchodzącej odsło-
nie „Serie A” lidera czeka 

jedna z najtrudniejszych 
przeszkód. Rywalem ekipy 
Domagały będzie bowiem 
zajmujący miejsce na naj-
niższym stopniu podium 
– Górnik Nowe Miasto. W 
dotychczasowych spotka-
niach młodzi podopieczni 
trenera Wojciecha Błażyń-
skiego wywalczyli 44 punk-
ty (o 16 mniej od rywala) i 
zapewne zrobią wszystko, 
aby popsuć świetne staty-
styki przeciwnika. Na po-
jedynek zapraszamy jutro 
o godzinie 17 na stadio-
nie przy ulicy Ratuszowej. 
Obecność obowiązkowa, 
również ze względu na 
specjalną oprawę, którą 
przygotowują fani Górnika. 

XX kolejka klasy A
Czarni Wałbrzych – Górnik 
Wałbrzych 1:12 (1:5)

Bramki: 0:1 Piotr Krawczyk 
(3), 1:1 Wojciech Frączek 
(5 – br.sam.), 1:2 Damian 
Chajewski (18), 1:3 Piotr 
Krawczyk (24), 1:4 Sławo-
mir Orzech (27), 1:5 Marcin 
Smoczyk (41), 1:6 Damian 
Chajewski (47), 1:7 Mate-
usz Sobiesierski (55), 1:8 
Bartłomiej Rudnicki (74 – 
br. sam.), 1:9 Damian Cha-
jewski (75), 1:10 Damian 
Chajewski (81), 1:11 Dawid 
Rosicki (88), 1:12 Mateusz 
Sobiesierski (90+1)
Czarni: Rudnicki, Orłow-
ski, Fiszer, Wszeborowski, 
Supik, Ziątek, Szarek (38 
Chodacki), Misiak, Darmo-
chwał, Motak, Sęk. Trener: 
Leszek Derewecki 
Górnik: Brzeziński, Smo-
czyk, Frączek (75 Budzyń-
ski), Orzech, Biskup, Rze-
szotko (65 Grudziński), 
Kobylański (65 Bartko-
wiak), Krawczyk (75 K. Mi-
chalak), Rosicki, Chajewski, 
Sobiesierski. Trener: Mar-
cin Domagałai.   

Bartłomiej Nowak 
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Ta ostatnia niedziela
„Teraz nie pora szukać wy-
mówek/ Fakt, że skończyło 
się, […] To ostatnia niedzie-
la, moje sny wymarzone, 
szczęście tak upragnione 
skończyło się”, ale przecież 
„[…] cuda zdarzają się co-
dziennie. Niektórzy w to nie 
wierzą, ale to prawda”. Skąd 
to wiem? Bo chcę wierzyć. 
Bo tak mówią wszyscy, któ-
rzy wciąż wierzą. Tyle zo-
stało w głowie po ostatnim 
meczu koszykarzy Górnika.
Tym razem powtórzyła się 
historia sprzed tygodnia, kie-
dy to wałbrzyszanie po bar-
dzo dobrym meczu w sobotę, 
dosłownie stanęli w niedzie-
lę. Podopieczni trenera Łu-
kasza Grudniewskiego byli 
podekscytowani, pewni, że 
dadzą radę. Kłopot w tym, że 
wiara uciekała z nich szyb-
ciej niż Czarni z wynikiem. Po 
tym jak w pierwszej kwarcie 
goście uzyskali przewagę aż 
13 punktów, było źle, ale gdy 
w przerwie różnica wzrosła o 
kolejne 7 oczek, zrobiło się 
tragicznie.
Chcieliśmy wierzyć. Liczyli-
śmy na cud. Nasze fantazje 
pękły jednak wraz z ucieka-
jącymi punktami. Niemiło-
siernie pudłowali Jakóbczyk, 
Bojanowski, Malesa i Zywert. 
Do poziomu kolegów dosto-
sował się Cechniak i Wró-
bel. Nieco lepiej wszedł w 
mecz Maciej Koperski, który 
jednak bez wsparcia kole-
gów nie miał szans na od-
wrócenie losów spotkania 
i  GRECKA TRAGEDIA  stała się 
faktem. Dość powiedzieć, że 
żaden z biało-niebieskich 
nie rzucił nawet 10 punktów, 
a najlepszym został właśnie 
Koperski. Zaskoczenie? Tak! 
Grał najkrócej ze wszystkich 
w drużynie.
Kwartet Słupiński, Śmigiel-
ski, Pieloch i Kordalski rzu-
cili dla Czarnych łącznie 56 
z 76 zdobytych punktów. 
Remis w finałowej rywali-
zacji i wyjazd do Słupska na 
ostatni akt walki o laury w 
Suzuki 1 Lidze odbędzie się 
22 maja. Dla kogo Gryfia bę-
dzie szczęśliwa? Wydaje się, 
że obie drużyny mają równe 
szanse, ale… No właśnie, czy 
chłopcom Grudniewskiego 
uda się zresetować umysły, 
bo w to, że fizycznie będą 
gotowi nikt nie wątpi.

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Medale wałbrzyskich karateków
Zawodnicy Uczniowskiego Klubu Karate Shinkyokushinkai OBI uczestniczyli w Wojniczu w Memoriale „Cichociemnych” 

Spadochroniarzy Armii Krajowej. W turnieju udział wzięło 307 zawodników z 35 klubów z całej Polski, w tym 10 z UKKS OBI 
z sekcji z Wałbrzycha i Boguszowa Gorc.

Rywalizacja toczyła się 
w konkurencji Kumite w 
kategoriach od 9 do 18 
lat. Najlepiej wypadły za-
wodniczki startujące w 
kategorii dziewcząt 9-10 
lat + 35kg, które z Wojni-
cza przywiozły jeden zło-
ty i dwa brązowe medale. 
Na 2 miejscu podium ka-
tegorii Kadet Open, sta-
nęła 14-letnia Julia Obu-
chowska, która do finału 
szła jak burza, nie pozo-
stawiając swoim rywal-
kom wątpliwości, kto jest 
lepszy.

Brązowym medalem 
mogą pochwalić się star-
tujący w Kategorii Mło-
dzik – 65 kg Szymon 
Pomjan oraz w kategorii 
Junior -70kg Dominik 
Obuchowski. Warto też 
wiedzieć, że w tej katego-
rii zawodnicy startują już 
bez ochraniaczy tułowia 
oraz bez ochraniaczy na 
ręce. Tradycyjnie też Sen-

sei Tomasz Obuchowski 
podczas turnieju pełnił 
rolę sędziego. Zawodni-
ków do walki wyprowa-
dzała Sempai Agnieszka 
Obuchowska.

Zdobyte medale

9-10 lat w kategorii 
+35kg:

złoto: Ada Wołk Ła-
niewska

brąz: Barbara Winto-
niak i Lena Kukulska

Kadet Open:
srebro: Julia Obuchow-

ska

Młodzik - 65kg:
brąz: Szymon Pomjan

Junior -70kg:
brąz: Dominik Obu-

chowski

JZ

Początek spotkania należał 
do gości. Straty Górnika mo-
gły wyprowadzić z równowagi 
nawet najbardziej spokojnych 
fanów, ale gdy wraz z końcową 
syreną to właśnie biało-nie-
biescy unieśli ręce w geście 
triumfu, nikt nie będzie pa-
miętał jak zaczęli. Dlaczego? 
Bo ktoś kiedyś powiedział, że 
prawdziwego mężczyznę po-
znaje się nie po tym jak zaczy-
na, a jak kończy.

Tym razem górą byli wał-
brzyszanie, choć o wynik 
drżeliśmy do samego końca. 
W trakcie rzutu Musiała w 
ostatniej sekundzie wielu ki-
bicom puls skoczył do ponad 
200 uderzeń na minutę. Za-
wodnik Czarnych nie trafił i 
Górnik prowadził w serii 2:1.

Zespół zagrał, wypełniając 
skrupulatnie założenia tak-
tyczne trenera Łukasza Grud-
niewskiego. Bardzo elektryzo-
wał nas też pojedynek dwóch 
super strzelców. Raz górą był 
Dawid Słupiński. Raz Krzysz-

tof Jakóbczyk. Ostatecznie 
skończyło się dobrze dla miej-
scowych. W niedzielę chcie-
liśmy się cieszyć z wygrania 
Suzuki 1 Ligi! Skończyło się 
jednak porażką i kolejną wy-
cieczką do Słupska na decy-
dującą batalię, którą zaplano-
wano na sobotę 22 maja.

3 mecz z serii do 3 zwy-
cięstw

Górnik Trans.eu Wał-
brzych – Czarni Słupsk 77:74 
(20:19|19:19|19:11|19:25)

Górnik: Jakóbczyk 21, 
Ochońko 11, Bojanowski 9 
– Czarni: Słupiński 22, Kordal-
ski 11, Śmigielski 11

4 mecz z serii do 3 wygra-
nych

Górnik Trans.eu Wał-
brzych – Czarni Słupsk 52:76 
(13:26|14:21|15:17|10:12)

Górnik: Koperski 9, Boja-
nowski 8, Wróbel 8, Zywert 8 
– Czarni: Słupiński 17, Pieloch 
14, Śmigielski 14, Kordalski 
11

Stan rywalizacji: 2-2
JZ

A miało być tak pięknie...
O takich meczach jak ten dzisiejszy, można mówić dużo. W Wałbrzychu obawiano się, że wysoka porażka z Słupska wpły-

nie na wynik sobotniego starcia. Nie wpłynęła. Było jednak gorąco i do samego końca ciekawie.
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Podgórze wygrywa derby

Znowu to zrobili

Piłkarze Podgórza okazali się zespołem, który w derbowym pojedynku z Zagłębiem wy-
kazał się większym opanowaniem. Zacięty bój przed przerwą. Zacięty po zmianie stron. 
Suma sumarum komplet punktów trafił na konto gospodarzy.

Pierwszy od dawna mecz z kibicami na trybunach sprawił, że ligowa potyczka Włóknia-
rza z Unią miała wyjątkowy charakter. Gospodarze, pomimo straty punktów w poprzednim 
tygodniu, zagrali ambitnie, ale na bramki przyszło nam czekać dopiero do drugiej połowy.

Kibice mogli zobaczyć 
bardzo zacięte i dyna-
miczne spotkanie, w któ-

rym obie strony mogły 
przechylić szalę zwycię-
stwa na swoją stronę. 

Świetnie jednak między 
słupkami radzili sobie 
bramkarze. Na gole cze-
kaliśmy więc aż do 60 
minuty spotkania. Szybką 
akcję gości wykończył Ja-
kub Kostko.

Ekipa z Podgórza nie-
jednokrotnie udowodniła 

już, że zawsze gra do koń-
ca. Nie inaczej było i tym 
razem. Jarosław Groba-
czyk wyrównującą bram-
kę zdobył po zaledwie 
10 minutach gry. Po kilku 
kolejnych Dawid Sady dał 
gospodarzom prowadze-
nie, którego ci nie oddali 

już do ostatniego gwizd-
ka.

Podgórze Wałbrzych – 
Zagłębie Wałbrzych 2:1 
(0:0)

JZ

W pierwszych 45 
minutach spotkania 
podopieczni Sławomi-
ra Kulika stworzyli kil-
ka dogodnych sytuacji 
podbramkowych. Do-
brze jednak w bramce 
radził sobie Dariusz 
Krynicki. Równie pew-
ną postacią w barwach 
Włókniarza był Rafał 
Steciuk. Do przerwy 
obie drużyny schodzi-
ły przy wyniku 0:0.

Po zmianie stron, 
pierwszy cios gospo-

darze zadali już w 66 
minucie. Po raz kolejny 
na listę strzelców wpi-
sał się Patrick Rangel 
Mendes. Niedługo póź-
niej wynik poprawił 
Bartosz Iwanidis. Od 
tego momentu Włók-
niarz grał spokojniej, 
zagrażając kilkukrot-
nie rywalowi.

Włókniarz Głuszy-
ca – Unia Bogaczowice 
3:0 (0:0)

JZ

Górnik Boguszów Gorce 
potwierdził, że jest drużyną, 
która potrafi wykorzystywać 
okazje. Już w pierwszych mi-
nutach spotkania zaiskrzyło 
pod bramką rywala. Kiedy 
jednak wydawało się, że go-
ście opanowali sytuację, pad-

ła bramka dla Górnika. Na 
kolejne trafienia czekaliśmy 
do ostatniej akcji pierwszej 
odsłony meczu. Gol na 2:0 dał 
miejscowej drużynie więcej 
komfortu w grze.

Spokój widoczny był w 
dalszej części meczu. Pomi-

mo prób, drużynie KS Walim 
nie udało się doprowadzić do 
zmiany wyniku na tyle szybko, 
żeby miało to jeszcze znacze-
nie. Szczególnie, że po bramce 
z 87 minuty, zaledwie 60 se-
kund później, gospodarze cie-
szyli się z trzeciego trafienia. 
Tym samym komplet punktów 

został dopisany na konto Gór-
nika.

Górnik Boguszów Gorce – 
KS Walim 3:1 (2:0)

JZ

Punkty zostały w Gorcach
Po kilku kolejkach ligowych rundy wiosennej, trudno było jednoznacznie stwierdzić w ja-

kiej formie są oba zespoły. Groźni na własnym podwórku, gorzej jednak wszystko wyglądało 
na wyjazdach. Biorąc pod uwagę wspomnianą zależność, wydaje się, że faworytem spotka-
nia byli gospodarze.

Skuteczni do bólu goście 
wykorzystali niemal wszyst-
kie sytuacje, jakie udało im 
się w tym spotkaniu stworzyć. 
Pierwszego gola dla MKSu 
zdobył już w 7 minucie meczu 
Wojciech Choiński. Kolejne-
go goście zdobyli dopiero tuż 
przed gwizdkiem oznaczają-
cym przerwę.

Po zmianie stron Mineralni 
strzelali jak natchnieni. Zim-
nej krwi pod bramką Mariusza 
Gratkowskiego brakowało za 
to miejscowym zawodnikom. 
Gdyby piłkarze z Dziećmoro-
wic mieli nieco lepiej usta-
wione celowniki, wynik meczu 
mógłby być dla nich bardziej 
korzystny.

Ostatecznie goście wy-
grali różnicą pięciu bramek i 
utrzymują pozycję wicelidera 
rozgrywek, a już w przyszłym 
tygodniu czeka ich pojedynek 
z niezwykle groźnym Herba-
polem Stanowice.

Sudety Dziećmorowice – 
MKS Szczawno Zdrój 1:6 (0:2)

JZ

Mineralni wygrywają w Dziećmorowicach
Mecz w Dziećmorowicach toczył się w szybkim tempie. Zgromadzeni na trybunach kibice nie mogli narzekać na nudę. Sporo niewykorzystanych sytuacji 

podbramkowych i aż siedem bramek sprawiło, że emocji nie brakowało.


