
C
zarna rozpacz w Ko-
lumnie. Mecz, który
miał rozpocząć marsz

Pogoni w górę tabeli, zakoń-
czył się ich klęską. Nie po-
mogła zmiana trenera (Mar-
cina Herskiego zastąpił Zbi-
gniew Orłowski). Zespół prze-
grał na własnym boisku zPi-
licą Przedbórz aż 0:5. 
Gdy drużyna straciła

pierwszego gola, rzuciła się
do odrabiania strat. Kontry
rywali były jednak zabójcze.
Stąd wzięła się wysoka po-
rażka. Zespół grał w skła-
dzie: Baran – Lawruk, Her-
ski, Zołotarew, Wolf – Sta-
rzyński (75, Iszczuk), Dą-
browski, S. Plisiecki, Kukie-
ła (80, Dobrowolski) – Gorą-
cy, Sysio (70, Królewiak).
Prezes Czesław Miros był

załamany po spotkaniu. Te-

raz jednak stara się mobili-
zować drużynę, zdając sobie
sprawę, że czeka ją mecz
ostatniej szansy. Jutro ogodz.
17 czeka Pogoń spotkanie
w Łęczycy z Górnikiem. 
– Ten mecz musimy wy-

grać, jeżeli marzy się nam
jeszcze wyrwanie z dołów ta-
beli – twierdzi prezes. 
– Mam nadzieję, że trener
Zbigniew Orłowski potrafi
zmobilizować piłkarzy. Aoni
będą walczyć do końca oko-
rzystny wynik. 
Powiedzmy sobie szcze-

rze, że sprawa nie będzie ła-
twa. Wostatniej kolejce Gór-
nik po zaciętej walce uległ
w Kutnie MKS 1:2, prezen-
tując niezłą formę. Liczymy
jednak na przyjemną nie-
spodziankę.

(PAS)

ROZBITA KOLUMNA W PRZEDBORZU

Mecz ostatniej
szansy Pogoni
Za dotkliwą porażkę 0:5 z Pilicą Przedbórz piłkarze przedostatniej w tabeli 

IV ligi Pogoni Łask-Kolumna chcą zrehabilitować się w dzisiejszym meczu 

z Górnikiem w Łęczycy.

Piłkarze Pogonii Łask-Kolumna mają ostatnią szansę 
na awans tabeli. FOT. PIOTR KOSTRZEWSKI

W 27. kolejce V ligi piłkarze 
Włókniarza Pabianice łatwiej 
niż się można było tego 
spodziewać zwyciężyli 
z LKS Różyca. Pabianiczanie 
na boisku rywali wygrali 4:0.

Worek z bramkami rozwiązał się
dopiero po przerwie. W48 min go-
la z rzutu wolnego przy udziale
bramkarza różyczan zdobył Rafał
Bernaciak. Golkiper gości zreha-
bilitował się za swój błąd w60 min,
kiedy obronił rzut karny wykony-
wany przez Bernaciaka. Skutecz-
niejszy tego dnia był Jerzy Kaczo-
rowski, który w 62 i 72 min dwukr-

otnie trafił do bramki LKS. Wynik
w83 min ustalił Maciej Molski, któ-
ry wszedł na boisko zaledwie 120
sekund wcześniej!
Dziś, ogodz. 17, zajmujący 6.miej-

sce w tabeli Włókniarz podejmu-
je trzynasty MKS 2000 Tuszyn.
■ LKS RÓŻYCA 
– WŁÓKNIARZ PABIANICE 0:4 (0:0)
0:1 – Bernaciak (48), 0:2 – Kaczorow-
ski (62), 0:3 – Kaczorowski (72), 0:4 –
Molski (83).
Włókniarz: Turek – Pasiński (81,
Molski), Wojciechowski, Załoga,
Kubiak – Kaczorowski, P. Kłu-
cjasz, Grącki, Sendal – Bernaciak,
R. Kłucjasz (46, Marszał). (BAP)

Po wysokim zwycięstwie w Różycy Włókniarz 
ma apetyt na kolejne zwycięstwa. FOT. ŁUKASZ KASPRZAK

Kadetki PTK w półfinale!
PABIANICKA KOSZYKÓWKA od

lat słynie z doskonałego szkole-
nia młodzieży. Potwierdza to
także obecny sezon. 
Po awansie do półfinału mi-

strzostw Polski juniorek Pabia-
nickiego Towarzystwa Koszy-
kówki do tej samej fazy rozgry-
wek awansowały też kadetki
klubu, które zajęły drugie miej-
sce w ćwierćfinałowym turnie-
ju w Bytomiu. Podopieczne Ali-
cji Stefańczykwpierwszym me-
czu pokonały Wisłę Kraków
67:62 (24:21, 17:15, 12:17, 14:9),
w drugim zwyciężyły z UKS
Gimbasket Białystok 62:40
(16:7, 13:10, 15:14, 18:9), a w trze-

cim uległy UKS MOSM Bytom
64:69 (18:21, 13:13, 16:18, 17:17).
Turniej półfinałowy odbędzie

się za tydzień w Wołominie.
Młode koszykarki z Pabianic
o awans do finału MP rywalizo-
wać będą zUKS Huragan Woło-
min (piątek), MUKS Poznań
(sobota) i MKS MOS Wrocław
(niedziela).
Tymczasem już dziś mło-

dziczki PTK rozpoczynają wal-
kę w turnieju ćwierćfinałowym
w Lubartowie. Przeciwniczka-
mi podopiecznych Marioli Szy-
mańskiej będą zespoły VBW
GTK Gdynia, MUKS Poznań
i LUKS Lubartów. (BAP)
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PTC stawi czoło
liderowi V ligi

Piłkarze piątoligowego 
PTC Pabianice nie rozegrali 
meczu ze Startem Brzeziny, 
ponieważ aż sześciu 
zawodników rywali było 
chorych. Zapadła decyzja, że to
spotkanie odbędzie się w środę
28 maja (godz. 17.30). Ale
wcześniej czeka ich trudny
mecz z liderem.

Dziś, o godz. 16, podopieczni
trenera Andrzeja Dobroszka
zmierzą się w Rzgowie z pro-
wadzącą w tabeli Zawiszą. To
bez wątpienia najlepszy zespół
w tym sezonie. Wygrał zdecy-
dowaną większość spotkań, ma

na koncie dwie porażki i dwa
remisy.
W spotkaniach na własnym

boisku Zawisza odniósł dwana-
ście zwycięstw, tylko raz remi-
sując (z rezerwami Widzewa
Łódź), tracąc jedynie sześć bra-
mek. Ale kibice PTC nie tracą
nadziei. Mają ku temu podsta-
wy, skoro ich ulubieńcy zdoby-
li na wyjeździe aż 33 gole.
A w rundzie jesiennej PTC wy-
grało u siebie z Zawiszą 3:1 (po
dwóch trafieniach Damiana Ko-
złewskiego oraz bramce Rafała
Komorowskiego). Niespodzian-
ka nie jest więc wykluczona.

(BART)

Rywalem piłkarzy PTC będzie dziś lider rozgrywek – Zawisza Rzgów.

Iskra zgasła w Rzgowie
PIŁKARZE ISKRY Do-

broń przegrali wyjaz-
dowe spotkanie z Za-
wiszą II Rzgów 1:2. Ho-
norowego gola zdobył
Krzysztof Szerffel. Dziś
podopiecznych trene-
ra Janusza Komorow-
skiego czeka kolejne
spotkanie na boisku
rywala. Iskra ogodz. 17
zmierzy się z Jutrzen-
ką Bychlew.
Skład Iskry w me-

czu z Zawiszą II: Iza-
szek – Misiak, Miku-
ta, Lipiński, Świątek,

Szerffel, Deperas (80,
Górowski), Ciniewski,
Piekarski, Nowak,
karczmarz (60, Gor-
czyński).
– Tak się złożyło, że

akurat w meczu prze-
ciwko nam zagrała dru-
żyna, w której wystą-
piło wielu zawodników
z piątoligowej druży-
ny Zawiszy – mówi pre-
zes Janusz Szerffel. 
– Chcemy wierzyć, że
w tym wypadku cho-
dziło rzgowianom wy-
łącznie o osiągnięcie

korzystnego rezultatu
sportowego. 
Na pewno sprawy

nie ułatwiły nam dwie
kartki dla piłkarzy
Iskry. W 70 minucie
zszedł z boiska Miku-
ła, pięć minut później
Piekarski. W takich
okolicznościach trud-
no było już myśleć oko-
rzystnym wyniku. Je-
steśmy teraz na czwar-
tym miejscu w tabeli,
ale nadal jest o co wal-
czyć. 

(HOF)

W ROZEGRANYCHna pływalni łódz-
kiego Startu Mistrzostwa Woje-
wództwa Łódzkiego 12-, 13,- 14-, 15-
latków pływacy UKS Piątka Kon-
stantynów potwierdzili, że w tym se-
zonie będą liczyć się wwalce onaj-
wyższe pozycje. 
Podopieczni Mariusza Wędrycho-

wicza i Roberta Bujnowicza trium-
fowali na siedmiu dystansach. Na
najwyższym stopniu podium sta-
nęli: Szymon Tosik (100 i 200 m st.
klasycznym oraz 100 m st. zmien-

nym, Justyna Burska (50 i 200 m st.
dowolnym), Paulina Marciniak (200
m st. zmiennym) oraz Dawid Szwedz-
ki (200 m st. klasycznym).
Ta czwórka znalazła się w dzie-

siątce najlepszych pływaków mi-
strzostw, wogólnej klasyfikacji Ju-
styna była druga, Szymon trzeci,
Paulina zajęła czwarte miejsce,
a Dawid był siódmy. Stawkę naj-
lepszych uzupełnił Marcin Derfla
(dwukrotnie drugi na 100 i 200 m
grzbietem). (BAP)

Siedem złotych medali
pływaków UKS w Łodzi

Młodzi pływacy z Konstantynowa
dobrze spisali się w Łodzi.
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Cztery gole i trzy punkty


