
B
ardzo zacięta była
pierwsza kwarta,
w której obie drużyny

zdobyły aż 52 punkty. Pod-
opieczne Miodraga Gaicia
i Edyty Koryzny dzięki sku-
tecznej grze Marzeny Głaszcz
i Anny Tondel wygrały ją
28:24, a w kolejnych odsło-
nach powiększały przewagę.
Na tyle bezpieczną, że szkole-
niowiec nie musiał korzy-
stać z Olgi Żytomirskiej, która
miała lekką kontuzję palca.

Tuż przed końcem pojedyn-
ku pecha miała doskonale
grająca tego dnia Głaszcz.
W ferworze walki któraś z ry-
walek paznokciem rozcięła
jej policzek. Do końca nie do-
trwała też druga indywidual-

ność meczu – Tondel. Popu-
larna „Czesia” przy zbiórce
spadła na nogi przeciwnicz-
ki i lekko skręciła kostkę. Na
osłodę została jedną z najlep-
szych zawodniczek kolejki.
Jej statystyki 22 pkt, 13 zbió-
rek, 4 asysty oraz 36 minut
gry robi wrażenie. 

To była już ósma wygrana
PA-CO-BANKU w tym sezo-
nie. Na koncie mają
o dwa zwycięstwa więcej od
swoich ostatnich rywalek,
które są na 2. miejscu. Na
ostatni mecz pierwszej run-
dy rozgrywek jadą dziś do li-
gowego średniaka AZS-u Rze-
szów. Następny mecz w Pa-
bianicach za dwa tygodnie
z Koroną Kraków.

■ PA-CO-BANK PABIANICE 
– AZS AWF KATOWICE 79:64
(28:24, 23:17, 9:9, 19:14)
PA-CO-BANK: Tondel 22,

Głaszcz 19, Bogacka 10, Ko-
walska 8, K. Szymańska 8,
Hałęza 5, Piestrzyńska 4, J.
Szymańska 3. (BAP)
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DZIŚ PA-CO-BANK GRA W RZESZOWIE

Marzena Głaszcz (z piłką) mecz z AZS AWF okupiła kontuzją.

NIKT ICH NIE

ZATRZYMA
Zdecydowana większość 
drużyn niższych klas 
piłkarskich w naszym 
regionie przechodzi tzw. 
okres roztrenowania. 
Ale nie konstantynowski 
Włókniarz.

– Myśmy postanowili wyko-
rzystać naszą nową sztuczną
murawę i rozegrać kilka spo-
tkań kontrolnych – tłumaczy
trener Witold Obarek. – W mi-

niony wtorek spotkaliśmy się
z MKS Kutno remisując 2:2 po
bramkach Jańczyka i Krako-
wiaka.

We wtorek gościć będziemy
Zawiszę Rzgów, a w piątek po-
nownie MKS Kutno.

Pozyskaliśmy nowego pił-
karza. Jest nim Patryk Kryma-
rys, który wcześniej występo-
wał we Włókniarzu Aleksan-
drów, a ostatnio grał w Pogo-
ni Łask. (M. ST.)

DZIŚ O GODZ. 11.30 w kościele
w Kolumnie rozpoczną się uroczy-
stości pogrzebowe zmarłego po
ciężkiej chorobie prezesa Pogoni
Kolumna Łask Czesława Mirosa. 

Prezes był oddany sercem i du-
szą swojemu klubowi. Nie szczę-
dził wysiłków, żeby drużyna gra-
ła coraz lepiej, systematycznie
wzmacniała skład i pięła się w gó-
rę tabeli. Jego charyzmie, sile prze-
konywania nikt się nie oparł. Był
przy tym znakomitym gawędzia-
rzem, który barwnie opowiadał
sportowe i zawodowe historie. 

Trudno sobie wyobrazić klub bez
Czesława Mirosa. Co teraz stanie
się z Pogonią? Wierzymy, że piłka-
rze godnie uczczą Jego pamięć, am-

bitnie i skutecznie walcząc o czwar-
tą ligę dla Kolumny. (P)

Kontrolne spotkania
Włókniarza

Czekają na jeszcze lepszą wiosnę
KIBICE PIĄTOLIGOWYCH piłkarzy

PTC nie mogą odżałować, że runda
jesienna już się skończyła. Jest fak-
tem, że mało która drużyna miała tak
dobry finisz (sześć kolejnych zwy-
cięstw z rzędu, w ostatnim meczu
4:0 pokonali Orełem Parzęczew).

Podopieczni trenera Andrzeja Do-
broszka zajmują obecnie szóste miej-
sce w tabeli ze stosunkowo niewiel-
ką stratą do wicelidera z Brzezin.

Jesienią PTC w siedemnastu spo-
tkaniach wywalczyło 32 punkty. Na

ten dorobek złożyło się dziesięć zwy-
cięstw, dwa remisy oraz pięć pora-
żek. Warto podkreślić, że pabiani-
czanie to trzeci zespół pod wzglę-
dem skuteczności w lidze (52 zdo-
byte gole), ma również całkiem
szczelną defensywę (22 stracone
gole). Na listę strzelców wpisywa-
ło się trzynastu piłkarzy, najsku-
teczniejszy z nich był Piotr Szynka,
który aż dziesięciokrotnie pokony-
wał bramkarzy rywali. 

(BART)

W meczu na szczycie niepokonane w tym

sezonie koszykarki PA-CO-BANK Pabianice

pokonały AZS AWF Katowice 79:64. Dzięki

temu zwycięstwu umocniły się na pozycji

lidera tabeli.

Kurs trenerów

Pogrzeb Czesława Mirosa

Pabiks lepszy w Lublinie!
TEGO NIKT się nie spodziewał!

W 6. kolejce drugoligowych roz-
grywek piłki ręcznej beniaminek
Pabiks Pabianice pokonał 30:26
(11:12) w Lublinie jednego z fa-
worytów rozgrywek – AZS UMSC.
Sukces jest tym cenniejszy, że
pabianiczanie odnieśli go bez
sześciu podstawowych graczy
(m.in. Wróbla i Pieczyńskiego).
Pabiks: Wujcik, Brański – Rataj-
czyk 9, Adamczyk 7, Stawicki S.
4, Trojanowski 4, Mielczarek 3,
Stawicki W. 2, Strzelec 1, Pie-
trzykowski.

Pierwsze punkty w tym sezo-
nie stracił Włókniarz Konstanty-
nów. Podopieczni Pawła Kraski
na wyjeździe zremisowali 30:30
(20:13) z Czarnymi Regimin.
Włókniarz: Oklejak, Biernat –
Rajchert 8, Augustyniak 7, Bar-
tłomiej Kosma 7, Knol 5, Cał-
kowski 3, Dzikowski, Główczyń-
ski, Salamaga, Rutkowski,
Jensz, Serwaciński, Drelich.

Za tydzień Pabiks będzie po-
dejmował liderującą Politech-
nikę Warszawską, a Włókniarz
Deltę Radom. (BAP)

Wydarzenie jesieni w Dobroniu
JUTRO SYMPATYKÓW futbolu

w Dobroniu czekają nie lada
emocje. W samo południe roz-
pocznie się spotkanie V rundy
wojewódzkiego Pucharu Pol-
ski, w którym A-klasowa Iskra
zmierzy się z trzecioligowcem
MKS Kutno. To bez wątpienia
będzie wydarzenie jesieni w Do-
broniu.

– Ten mecz elektryzuje wszyst-
kich fanów futbolu w naszej
miejscowości – mówi prezes
Iskry Janusz Szerffel. – Spodzie-
wamy się kompletu publiczno-
ści na trybunach. Na pewno
przyjadą kibice z Kutna. Rywal

jest bardzo silny, ale nie ozna-
cza to wcale, że nie możemy
podjąć z nim walki. Przyznam,
że do niedzielnego pojedynku
podchodzimy bardzo ambicjo-
nalnie. Przed sezonem nie za-
kładaliśmy, że tak daleko zaj-
dziemy. Skoro jednak pojawia
się szansa awansu do finało-
wych rozgrywek, to trzeba zro-
bić wszystko, aby ją wykorzy-
stać. Do meczu z MKS przystą-
pimy w najsilniejszym składzie.
Drużyna jest gotowa na podję-
cie walki i zrobi wszystko, aby
wygrać ten mecz.

(HOF)

WYDZIAŁ SZKOLENIA ŁZPN organizuje
w dniu 5 grudnia na terenie Szkoły Mistrzo-
stwa Sportowego w Łodzi przy ul. Miliono-
wej 12 kursokonferencję dla trenerów i in-
struktórów piłkarskich woj. łódzkiego.

W programie kursokonferencji przewi-
dziano m. in.: 
• godz. 9.30 – omówienie spraw organizacyj-
nych z udziałem wiceprezesa ŁZPN Macieja
Bukowieckiego, przewodniczącego Rady
Trenerów Czesława Fudaleja i trenera koor-
dynatora Ryszard Polaka; 
• godz. 11 – wybrane elementy programu
szkolenia piłkarzy wieku 11 – 16 lat (referuje
Marcin Sasal);
• godz. 11.45 – kreatywne nauczanie działań
w szkoleniu piłkarzy (referuje doc dr hab.
Henryk Duda);
• godz. 13 – trening siły na bazie małych ob-
wodów dla potrzeb piłkarzy (referuje doc. dr
hab. Tadeusz Ambroży);
• godz. 14.15 – wybrane aspekty organizacji
szkolenia sportowego w grach zespołowych
(referuje prof. Stanisław Żak).
• godz. 15.15 – spotkanie opłatkowe z udzia-
łem kapelana sportu łódzkiego ks. Pawła Mi-
ziołka i prezesa ŁZPN Edwarda Potoka. 

(M. ST.)

NA PŁYWALNI Centrum Spor-
tu i Rekreacji w Konstantyno-
wie Łódzkim rozegrano pierw-
szą rundę Mistrzostw Klas II
Województwa Łódzkiego, w któ-
rych wzięło udział blisko 170
zawodników i zawodniczek z 12
klubów województwa. 

Podopieczni trenera Roberta
Bujnowicza z UKS Piątka spisa-
li się bardzo dobrze: brązowym
medalistą na 25 m stylem do-
wolnym został Michał Tuczek,
4. miejsce zajął Max Lak. Nato-
miast w konkurencji 25 m sty-
lem grzbietowym 4. miejsce za-
jął Michał Tuczek. (BAP)

Pierwsze podium UKS

Zostań zapaśnikiem
TRENER ODNOSZĄCEJ sukcesy sekcji zapa-

śniczej PTC Pabianice – Grzegorz Szyszka
zaprasza chłopców urodzonych w 1997 r.
i młodszych na treningi (od poniedziałku
do piątku o godz. 17 w sali PTC). (BAP)

Max Lak i Michał Tuczek dumnie
prezentują dyplony. 
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