
P
iłkarze Pogoni Kolum-
na Łask przegrali
w Opocznie z WOY-em

0:3, ale wynik nie oddaje te-
go co działo się na boisku.
Do 30 minuty przewagę mia-
ła drużyna z Kolumny. WOY
może mówić o szczęściu, bo
napastnik z Kolumny, Grze-
gorz Gorący, trafił w po-
przeczkę. Przy stanie 1:0 dla
gospodarzy znów pokazał
się ten sam gracz, ale ponow-
nie miał pecha. Tym razem
piłka po jego uderzeniu od-
biła się od słupka. 
– W Opocznie bardzo chwa-
lono naszą drużyną – mówi
prezes klubu Czesław Miros.
– Od dobrych opinii punk-
tów nam jednak nie przybę-
dzie. Trzeba o nie walczyć
na boisku. Dziś piłkarze
z Kolumny stają przed wy-
jątkowym wyzwaniem. Cze-
ka ich derbowe spotkanie
na własnym boisku z Pogo-
nią Zduńska Wola. Emocji
z pewnością nie zabraknie.
W naszym zespole grają lu-

dzie, którzy wcześniej broni-
li barw zespołu ze Zduńskiej
Woli, jak choćby Damian
Dąbrowski. Z pewnością ze-
chcą pokazać, że stać ich na
wiele. 
■Czy zajdą zmiany w skła-
dzie?
– Wygląda na to, że tak. Tre-

ner Marek Tosik nie był za-
dowolony z postawy wszyst-
kich zawodników w Opocz-
nie. Być może swoją szansę
dostaną rezerwowi. Osta-
teczna decyzja należeć bę-
dzie do szkoleniowca. 
■ WOY OPOCZNO – POGOŃ
ŁASK KOLUMNA 3:0 (1:0)

1:0 – Pęczek (23), 2:0 – Bia-
łecki (72), 3:0 – Machniewski
(86).
Pogoń: Baran – Wolf, Mar-
cin Herski, Lawruk, Kukie-
ła (85, Oborowski) – Seba-
stian Plisiecki, Dąbroszew-
ski, Iszczuk – Gorący, Sysio
(75, Czerczyński). (PAS)
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Odczarowali Łódź

Derby, czyli Pogoń
kontra Pogoń
W 24. kolejce IV ligi bardzo ciekawie zapowiada się spotkanie w Kolumnie,

gdzie Pogoń podejmuje lokalnego rywala i imiennika ze Zduńskiej Woli.

Dziś piłkarze Pogoni zagrają z lokalnym rywalem ze Zduńskiej Woli. FOT. PIOTR KOSTRZEWSKI

W MIJAJĄCYM tygodniu ry-
walami piątoligowych piłkarzy
Włókniarza Pabianice były dwie
łódzkie drużyny. W pierwszym
spotkaniu pabianiczanie ule-
gli na własnym stadionie 1:6 re-
zerwom Widzewa. Za tę poraż-
kę nikt nie może mieć jednak
do nich pretensji, bowiem w je-
denastce łodzian tylko dwóch
graczy nie miało na swoim kon-
cie pierwszoligowych wystę-
pów. Bramkę na otarcie łez
w ostatniej akcji meczu zdobył
Rafał Bernaciak. 

Przeciwko Widzewowi Włók-
niarz wystąpił w składzie: Ro-
gaczewski (46 Turek) – Pasiń-
ski, P.Kłucjasz, Grącki, Załoga
– Kaczorowski (71 Zieja), Sen-
dal (46 Stefański), Urbaniak,
Molski – Bernaciak, Stężycki.

O wysokiej porażce z soboty,
podopieczni Piotra Urbaniaka za-
pomnieli już wśrodę, kiedy zwy-
ciężyli 2:0 w Łodzi ze Startem.
Porażka łodzian na własnym
boisku była pierwszą od sied-
miu miesięcy. Obie bramki go-
ście zdobyli w drugiej połowie.
Po raz pierwszy bramkarza ło-
dzian tuż po przerwie pokonał
18-letni Maciej Molski, dla które-
go był to dopiero drugi mecz
w pierwszej jedenastce. Przy
swojej pierwszej bramce mło-

dy gracz zachował się jak praw-
dziwy rutyniarz. Zwycięstwo pa-
bianiczan w 64 min przypieczę-
tował Rafał Bernaciak, który
zamienił na bramkę karnego
po faulu na  Jerzym Kaczorow-
skim. Dla Bernaciaka był to już
18. gol w tym sezonie.

Skład Włókniarza w meczu
ze Startem: Turek – Pasiński,
P.Kłucjasz, Załoga, Kubiak –
Kaczorowski, Grącki, Sendal
(85 Zieja), Molski – Bernaciak,
Stężycki (77 Stefański).

Dziś o godz. 17 w 24. kolejce
Włókniarz podejmuje rezerwy
trzecioligowego Sokoła Alek-
sandrów. (BAP)

Rafał Bernaciak w tym seoznie
ma już na koncie 18. goli.

16 medali „Piątki“!
W ROZGRYWANYCH na basenie łódzkiego Startu

Drużynowych Mistrzostwach Młodzików Wojewódz-
twa Łódzkiego bardzo dobrze spisali się pływacy
UKS „Piątka’’ Konstantynów. W zawodach rywali-
zowało 17 klubów, a młodzi konstantynowianie upla-
sowali się na drugiej pozycji w klasyfikacji zespo-
łowej zdobywając indywidualnie aż 16 medali. 

Zawody o miano najlepszej drużyny młodzików
w 2008 roku były jednocześnie kwalifikacją do Mi-
strzostw Polski 12-latków. Podopieczni trenera Ro-
berta Bujnowicza uzyskali wiele bardzo wartościo-
wych wyników, ponownie poprawiając rekordy ży-
ciowe. Teraz z niecierpliwością czekają na oficjal-
ne zestawienie rezultatów przez Polski Związek Pły-
wacki. Bezpośrednią kwalifikację do MP uzyska 
36 najlepszych zawodników z całej Polski. (BAP)

Cenne zwycięstwo Iskry Dobroń
PIŁKARZE ISKRY Dobroń
w meczu na szczycie szóstej
ligi pokonali 1:0 GKS Ksa-
werów i utrzymała pozycję
wicelidera. Jutro drużyna
trenera Janusza Komorow-
skiego grać będzie w Pawli-
kowicach z Burzą. Mecz ro-
zegrany zostanie o godz. 11.
Zwycięskiego gola w meczu
z Ksawerowem w 60 minu-
cie zdobył Karczmarz. 
Iskra: Górny – Misiak, Mi-
kuta, Świątek, Deperas, Ja-
kólski (85, Górniak), Ciniew-
ski, Szmigielski, Szerffel

(46. Górczyński), Nowak,
Karczmarz. 
– Spotkanie z GLKS mogło
zadowolić kibiców – mówi
prezes klubu z Dobronia Ja-
nusz Szerffel. – Mecz był wy-
równany i bardzo emocjo-
nujący. W pierwszej części
spotkania byliśmy stroną
przeważającą. Po przerwie
częściej atakowali goście,
a my skoncentrowaliśmy
się na grze z kontry. W 55
minucie po strzale Karcz-
marza piłka trafiła w po-
przeczkę. Jednak pięć mi-

nut później nasz młody za-
wodnik nie zmarnował oka-
zji. Bardzo dobrze spisywał
się nasz blok defensywny
z Górnym na czele. Warto
podkreślić, że to już czwar-
ty mecz z rzędu, w którym
nie straciliśmy bramki.
W jutrzejszym spotkaniu
z Burzą zabraknie kilku za-
wodników z podstawowego
składu, którzy muszą pau-
zować za kartki. Mimo to li-
czymy, że uda się wywal-
czyć kolejne punkty.

(HOF)
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Dziesięć goli PTC

Piłkarze piątoligowego PTC 
mają za sobą udany tydzień. 
Pabianiczanie odnieśli bowiem
dwa zwycięstwa, pozostając
w górze tabeli.

Najpierw podopieczni trenera
Andrzeja Dobroszka pokonali
LKS Rosanów 3:0 (1:0). Gole
zdobyli: Kacper Kosmala (8, 81)
oraz RAFAŁ SULIMA (47). PTC za-
grało w składzie: D. Sulima –
Kosmala, Stasiak, Jakubowski,
Pintera – Kacprzyk (65, Karbo-
wiak), Dziag, Komorowski (80,
Dolewka), R. Sulima – Kozłew-
ski (46, Bogdan), Miszczak (46,
Felczak). 

Później było jeszcze lepiej,
bowiem PTC rozgromiło Mali-
nę Piątek aż 7:0 (3:0). Tym ra-
zem łupem bramkowym podzie-
lili się: Damian Kozłewski (4),

Michał Bogdan (7, 88), Przemy-
sław Felczak (29, 90) oraz Łu-
kasz Dziąg (59 karny, 71). Goli
mogło być jeszcze więcej, ale
pabianicki bramkarz nie wyko-
rzystał karnego.

PTC: D. Sulima (70 Suchec-
ki) – Stasiak, Drewniak (46, Kar-
bowiak), Dolewka, Pintera –
Dziąg, Kosmala, Bogdan, Jaku-
bowski (60, Kacprzyk) – Ko-
złewski (46, Miszczak), Felczak.

W sobotę ogodz. 16 PTC zmie-
rzy się wRóżycy zLKS. Zapowia-
da się ciekawe spotkanie, ry-
wale są trudni do pokonania
na własnym boisku, w tym se-
zonie przegrywając u siebie tyl-
ko z Widzewem II, TUR-em
Ozorków oraz Startem Brzezi-
ny. W rundzie jesiennej pabia-
niczanie wygrali 1:0. 

(BART)

W dwóch spotkaniach gracze PTC strzelili aż dziesięć goli.

Trener Robert Bujnowicz w towarzystwie swoich utalentowanych
wychowanków z UKS Piątka Konstantynów Łódzki.
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Unijny turniej
na plaży
Z OKAZJI czwartej roczni-

cy wstąpienia Polski do
Unii Europejskiej każdy
mieszkaniec Pabianic mo-
że wziąć udział w turnieju
siatkówki plażowej.

Organizatorzy imprezy
na boisko MOSiR-u zapra-
szają 1 maja od godziny 11.
Zapisy będą przyjmowane
15 minut przed pierwszym
meczem. Na zwycięzców
przygotowano wiele atrak-
cyjnych nagród. (BAP)
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