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Nowe boisko sprzyja
piłkarzom Włókniarza
21 listopada 2009 r.

W OSTATNIM meczu rundy
jesiennej IV ligi piłkarze Włókniarza Konstantynów rozgromili u siebie WKS Wieluń 5:0
po bramkach Mariusza Rachubińskiego 2, Roberta Jańczyka,
Kacpra Dorosa i Dariusza Stęborowskiego.
Włókniarz: Jakiel (46, Krakowiak) – Trzęsiara, Sieczkowski, Szulc, Doros – Zimoń, Stelmasiak (86, Pękała), Rachubiński, Stęborowski – Jańczyk, Lewandowski (65, Przezak).
– Ten wynik dał dużo satysfakcji kibicom, nie mówiąc
o działaczach naszego klubu
i kadrze szkolącej – mówi trener Krzysztof Adamowicz.
– Postawa naszej drużyny
w tym spotkaniu utwierdziła
nas w przekonaniu, że z takim poziomem gry będziemy
mieli na wiosnę całkiem realne szanse na awans do III ligi.

Tym bardziej że w większości
meczów będziemy gospodarzami zawodów.
■ Sprzyjać będzie pańskim
piłkarzom sztuczna murawa
nowego boiska w Konstantynowie?
– Nawierzchnię boiska chwalą także drużyny przyjezdne,
a więc nie będzie ona dla nas
handicapem. Musimy po prostu wykazać swą wyższość
nad rywalami.
■ Jaki ma pan plan przygotowań do nowego sezonu?
– Na razie mamy jeszcze sezon jesienny. Okres roztrenowania potrwa do 15 grudnia.
W tym czasie mamy zamiar
rozegrać jeszcze dwa sparingi: w najbliższy wtorek z MKS
Kutno i 27 tego miesiąca
z ŁKS II. A przygotowania do
nowego sezonu rozpoczniemy 11 stycznia.
(M. ST.)

Szykują się na puchar
PIŁKARZE ISKRY Dobroń, choć
zakończyli już rundę jesienną
klasy A, to jednak nadal intensywnie trenują.
– Nasi piłkarze nie tylko ćwiczą, ale także w niedzielę o godz.
11 rozegrają sparing z Orłem
Piątkowisko – mówi prezes Janusz Szerffel. – To jeden z elementów przygotowań do półfinałowego spotkania wojewódz-

kiego Pucharu Polski, które
29 listopada odbędzie się w Dobroniu. Mecz rozpocznie się
w południe, a naszym rywalem
będzie zwycięzca pojedynku
piątoligowej Stali Głowno z trzecioligowcem MKS Kutno. Należy się spodziewać, że za tydzień przyjdzie się nam zmierzyć z zespołem z wyższej klasy
rozgrywkowej.
(HOF)

Wkrótce długa przerwa
PIŁKARZE GKS Ksawerów zakończyli rundę jesienną klasy
A na piątym miejscu w tabeli,
tracąc do lidera, Victorii Rąbień, dziesięć punktów.
– Nasi piłkarze trenować będą jeszcze tylko do końca przyszłego tygodnia, a później czeka ich długa przerwa – mówi

Adam Topolski. – Przygotowania do drugiej części sezonu
rozpoczną się pod koniec stycznia lub na początku lutego. Rudna wiosenna ma wystartować
w ostatnich dniach marca,
a więc będzie dużo czasu, by solidnie się do niej przygotować.
(HOF)

Sześć medali Piątki

Damian Cąbrzyński i Ewelina
FOT. ARCHIWUM UKS
Nowak

NA PŁYWALNI Startu Łódź odbyły się drużynowe mistrzostwa
województwa łódzkiego, z których dwoje reprezentantów UKS
Piątka Konstantynów wróciło
z 6 medalami! Ewelina Nowak
zdobyła złoto na 100 m stylem
motylkowym oraz 3 srebra na 50
m stylem motylkowym, 100 m
i 200 m stylem grzbietowym,
a także zajęła 4 miejsce stylem
dowolnym. Drugi reprezentant
Piątki Damian Cąbrzyński zdobył dwa srebra na 100 m stylem
motylkowym i na 800 m stylem
dowolnym oraz zajął czwarte
miejsce na 50 m stylem dowolnym.
(BAP)

DZIŚ MECZ Z WICELIDEREM

PORAŻKA Z ŁKS
W OSTATNIEJ CHWILI
Koszykarki pierwszoligowego PA-CO-BANK
Pabianice były bardzo blisko wyeliminowania
z Pucharu Polski ŁKS Siemens AGD. We własnej
hali przegrały 61:63, decydujące punkty tracąc
w ostatniej sekundzie meczu.

S

potkanie z występującym w ekstraklasie
ŁKS było dla niemających sobie równych w I lidze
pabianiczanek pierwszą poważną próbą sił w tym sezonie. I trzeba przyznać, że grające bez zagranicznych koszykarek gospodynie (zabrania tego regulamin I ligi) na
tle teoretycznie silniejszego
rywala wypadły bardzo dobrze. Podopieczne Miodraga
Gajicia i Edyty Koryzny derbowe starcie potraktowały bardzo poważnie i od początku
narzuciły swój styl gry.
Dzięki skutecznej grze Anny Tondel (zdobyła 11 z 18
punktów w pierwszej kwarcie) i byłej ełkaesianki Olgi
Żytomirskiej prowadziły przez
większą część meczu. Niestety, w decydujących momencie zabrakło im zimnej
krwi, bo gdyby przy stanie
61:61 w doskonałej sytuacji do

kosza rywalek trafiła Joanna Bogacka, ełkaesianki nie
odrobiłyby strat.
■ PA-CO-BANK PABIANICE
– ŁKS SIEMENS AGD 61:63
(18:12, 17:19,15:16, 11:16)
PA-CO-BANK: Żytomirska
17, Tondel 15, Głaszcz 13, Bogacka 10, Piestrzyńska 6,
K. Szymańska 2, Kowalska 0,
J. Szymańska 0.
ŁKS: Skrba 18, Grabowska
15, Perlińska 11, Novikava
10, Oha 5, Hylewska 4, Makowska 0, Owczarek 0.
PA-CO-BANK Pabianice
jest jedyną niepokonaną drużyną w I lidze. Przed tygodniem odniósł siódme zwycięstwo w tym sezonie. W Piekarach pokonał 81:53 ostatnie w tabeli Domeny.pl Siemaszka. Może bardziej wymagającym rywalem będzie
AZS AWF Katowice (w Pabianicach dziś o godz. 17).
Katowiczanki mają tylko jed-

Przezimują na
czwartym miejscu
DRUŻYNA PIĄTOLIGOWEGO Włókniarza Pabianice przerwę zimową spędzi na czwartym miejscu w tabeli. Podopieczni Jacka Dolińskiego do czołówki wrócili dzięki dwóm
ostatnim zwycięstwom. W ostatniej kolejce
rundy jesiennej trzy punkty pabianiczanie
zdobyli w Tuszynie, gdzie po dwóch golach
Damiana Kozłewskiego i Artura Kulika pokonali 3:1 miejscowy MKS 2000.
Włókniarz do drugiego w tabeli Startu
traci punkt, a do lidera osiem.
(BAP)

Dwa zwycięstwa
BARDZO UDANA była piąta kolejka drugoligowych rozgrywek dla szczypiornistów
naszego regionu. Zwycięstwa odniosły drużyna Pabisku Pabianice,pokonując 33:22
(18:12) Deltę Radom i zespół Włókniarza
Konstantynów, który okazał się lepszy 26:25
(16:12) od AZS UŁ PŁ Anilany Łódź.
Pabiks: Grzanka, Brański, Gras – Pieczyński 8,
Trojanowski 5, S. Stawicki 5, Chłód 4, W. Stawicki 3, Mielczarek 3, Wróbel 2, Ratajczyk 1,
Adamczyk 1, Pietrzykowski 1, Zajączkowski.
Włókniarz: Oklejak, Biernat – Knoll 1, Pietrasiak, Rajchert 6, Sobór 4, Główczyński 1, Augustyniak 5, Całkowski, Salamaga 4, Drelich, B. Kosma 3, Rutkowski 2, Kaczorowski.
(BAP)

Marzena Głaszcz (z piłką) zdobyła 13 punktów.
no zwycięstwo mniej od pabianiczanek. W ostatniej kolejce spotkań wygrały na własnym parkiecie z jeleniogórskim Finepharmem 77:71.
■ DOMENY.PL SIEMASZKA
– PA-CO-BANK PABIANICE

FOT. MACIEJ STANIK

53:81 (9:27, 16:18, 16:17, 12:19)
PA-CO-BANK: Żytomirska
22, Tondel 16, J. Szymańska
11, K. Szymańska 9, Piestrzyńska 8, Bogacka 6, Hałęza 4, Kowalska 3, J. Szałecka
2.
(BAP)

Drużyna godnie uczciła stulecie PTC
WE WRZEŚNIU sekcja piłkarska
PTC Pabianice miała okazję świętować stulecie istnienia. To wyjątkowa rocznica, którą godnie uczcili występujący w klasie okręgowej
futboliści. W swoim ostatnim spotkaniu rundy jesiennej pokonali bowiem na własnym boisku Orła Parzeczew 4:0 (2:0).
Gole dla gospodarzy zdobyli: Kacper Kosmala (27), Piotr Szynka (42),
Mateusz Gromadzki (66) oraz Jarosław Szmytka (79).

PTC: Kowalski – Rażniewski, Bomba (62, Tybura), Drewniak – Kacprzyk, Dziąg, Komorowski, Bargiel
(46, Bogdan), Kosmala – Szynka (46,
Gromadzki), Felczak (70, Szmytka).
Warto podkreślić, iż było to już
szóste kolejne zwycięstwo pabianiczan, którzy rundę jesienną zakończyli na 6. miejscu w tabeli. Do wicelidera Startu Brzeziny tracą zaledwie dwa punkty. W rundzie wiosennej zapowiadają się więc ogromne emocje.
(BAP)

Porażka Pogoni na koniec
MARNIE ZAKOŃCZYLI rozgrywki
IV ligi piłkarze Pogoni Łask Kolumna. W ostatnim meczu rozegranym w Bałuczu (boisko w Łasku nie nadawało się do gry) przegrali z sąsiadem w tabeli Mazovią
Rawa Mazowiecka 0:2 i po rundzie jesiennej tracą do rywala już
5 punktów.
Pogoń: Kulma – Bernaciak, Dobrowolski, Chabasiński, Trzepałkowski – Dregier, Cichosz, Plisiecki, Chorąży (Oborowski) – Gorący
(Krymarys), Sysio.
Niestety wszystko idzie w złym

kierunku, od kiedy problemy ze
zdrowiem zaczął mieć prezes klubu Czesław Miros. Klub ma kłopoty finansowe, zawodnicy trenują
w kratkę, a to wszystko odbija się
na ich postawie i wynikach.
Zespół zajmuje trzecie od końca
miejsce w IV lidze. Zgromadził 15
punktów. Wygrał tylko trzy spotkania – dwa na wyjeździe i zaldwie
jedno u siebie. Nic zatem dziwnego, że w pewnym momencie rozczarowani kibice chcieli bojkotować
występy swoich podopiecznych.
Co się stanie wiosną?
(PAS)

