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OSTROVIA POKONANA, A JUTRO...

24 października 2009 r.

Przeszli obok meczu
KU OLBRZYMIEMU zaskoczeniu kibiców Włókniarza Konstantynów ich drużyna, która
zaliczała się do ścisłej czołówki IV ligi, przegrała niespodziewanie z UKS SMS Łódź aż 0:3.
– Nasi piłkarze przeszli
w tym spotkaniu obok meczu
– złości się trener Witold Obarek. – W tym pojedynku wykazali stanowczo za mało ambicji i zaangażowania. To był
blamaż, który nie może się już
powtórzyć, jeżeli rzeczywiście
myślimy poważnie o awansie
do klasy wyższej. Nie wiem,
co stało się z naszą drużyną, że
nagle straciła wszystkie atuty.

Musimy jednak z tej przykrej
porażki wyciągnąć wnioski na
przyszłość.
Na szczęście już za dwa tygodnie będziemy mogli po raz
pierwszy w rundzie jesiennej
rozegrać mecz na własnym boisku. Dzisiaj jednak znów wystąpimy na wyjeździe, a naszym przeciwnikiem będzie
Włókniarz Moszczenica. Wierzę, że tym razem nasi piłkarze spiszą się znacznie lepiej,
i odniosą zwycięstwo. Mniej
optymistyczny scenariusz spowoduje, że zmniejszą się poważnie nasze szanse na awans
do III ligi.
(M. ST.)

Wielka woda na boisku
SPOTKANIE W PIŁKARSKIEJ klasie A GKS Ksawerów – Victoria
Rąbień nie doszło do skutku. bowiem boisko gospodarzy było
zalane wodą. Dziś o godz. 15 Ksawerów zagra w Dłutowie.
– Zaległy mecz ma się odbyć 30 października, ale termin musi jeszcze potwierdzić ŁZPN – mówi Adam Topolski. – Dzisiejszy
pojedynek zapowiada się niezwykle atrakcyjnie, bo zawsze spotknia
tych drużyn były emocjonujące i zacięte. Zespoły dzieli tylko
punkt i trzeba zrobić wszystko, by Ksawerów nie stracił dystansu do liderującej Victorii. Nadal dobrze spisuje się nasza młoda
drużyny z rocznika 1998. Chłopcy wygrali kolejny mecz ze Startem Łódź 4:0. Drugi zespół seniorów, występujący w klasie B, pokonał lidera rozgrywek Sazan Pęczniew 5:1.
(HOF)

Iskra Dobroń wciąż zawodzi
PIŁKARZE ISKRY Dobroń przegrali kolejny mecz. Tym razem
z na własnym boisku z Orlikiem
Sobień 1:2. Jutro Iskra gra z Wolą Zaradzyńską (godz. 14.45),
ale na boisku łódzkiego Metalowca.
– Niestety gramy słabo, stąd

kolejna przegrana – mówi prezes Janusz Szerffel. – Teraz trzeba robić wszystko, by drużyna
prezentowała się lepiej i przełamała złą passę. Dwunaste miejsce w tabeli nikogo w klubie nie
zadowala.
(HOF)

Derby dla Włókniarza
BARDZO BLISKO sprawienia
niespodzianki byli piłkarze Pabiksu Pabianice, beniaminka
II ligi szczypiornistów. Na
4 min przed końcem derbowego starcia z Włókniarzem
w Konstantynowie remisowali 35:35, ale ostatecznie ulegli
gospodarzom 37:40.
Włókniarz: Oklejak, Biernat

– Knoll 4, J. Kosma 1, Rajchert
15, Sobór 1, Główczyński, Salamaga 4, Pałkowski 1, Kaczorowski, B. Kosma 9, Rutkowski 1,
Augustyniak 3, Urbańczyk 1.
Pabiks: Brański, Wujcik – Wróbel 14, Ratajczyk 7, Mielczarek
5, Pieczyński 4, Trojanowski 3,
W. Stawicki 2, Chłód 1, Adamczyk 1, Dumka, S. Stawicki, Kasak, Strzelec.
Dziś kibiców
z Pabianic czeka
kolejny atrakcyjny mecz, bo rywalem Pabiksu będzie AZS UŁ PŁ
Anilana (godz. 18
w hali gimnazjum
w Ksawerowie).
Z kolei konstantynowianie pojadą jutrp do Puław,
gdzie zmierzą się
FOT. ŁUKASZ KASPRZAK
z Azotami II.
Derbowy mecz był bardzo zacięty.
(BAP)

CHCĄ ZDOBYĆ
JELENIĄ GÓRĘ
Koszykarki Pa-Co-Banku odniosły
trzecie zwycięstwo w tym sezonie
I ligi. Jutro (godz. 17) zmierzą się
w Jeleniej Górze z Finepharmem.

To

będzie
starcie
dwóch byłych drużyn ekstraklasy. Pabianiczanki nie zdołały
utrzymać się w niej, a gospodarzy nie stać było na występy w elicie. Po trzech pierwszych kolejkach bliżej powrotu do ekstraklasy jest
drużyna z Pabianic. Choć
ostatnie zwycięstwo podopiecznych Miodraga Gajicia
i Edyty Koryzny z Ostrovią
Ostrów Wlkp. wcale nie było
takie pewne, jak zakładano
to przed meczem.
Do ostatnich minut wynik
był sprawą otwartą. Ponoć
o sile i wielkości drużyn stanowią zwycięstwa odniesione wtedy, gdy poszczególnym graczom „nie idzie”. Tak
było przed tygodniem z ko-

szykarkami z Pabianic. Większość z nich wyraźnie nie
miała dnia. Tyle głupich strat
i niecelnych rzutów z dobrych pozycji dawno nie widzieli kibice. Na szczęście
w końcówce meczu dzięki
skuteczności Olgi Żytomirskiej i Katarzyny Szymańskiej
udało im się przechylić szalę zwycięstwa.
Dzisiejszy rywal pabianiczanek Ostrovii uległ na wyjeździe, a poza tym przegrał
na własnym parkiecie z Koroną Kraków i wygrał z Dromerem Częstochowa. To było jedyne zwycięstwo zajmujących czwarte miejsce w tabeli jeleniogórzanek w tym
sezonie. I po niedzielnym meczu nie powinno się to zmienić.

Nie wykorzystali
potknięcia rywali
TRZYNASTA KOLEJKA piłkarskiej V ligi nie
okazała się szczęśliwa dla Włókniarza Pabianice, który uległ na własnym boisku 0:2 LKS
Róźyca. Szkoda, bo tym samym pabianiczanie, po potknięciu MKS II Kutno (tylko zremisował z Pogonią Rogów) nie wykorzystali
szansy powrotu na fotel lidera. Zwycięstwo
gości było jednak całkowicie zasłużene.
Włókniarz: Kubasiewicz – Tyczyński, Kłucjasz, Załoga, Kulik – Sendal, Jakubowski,
Kłosiński (63, Załoga), Zieja – Kozłewski,
Kłucjasz.
Dziś Włókniarz znów zagra u siebie. O godz.
15.30 zmierzy się z Turem Ozorków. (BAP)

Piątka wśród gwiazd
W CZWARTEK pływacy UKS „Piątka” Konstantynów polecieli do Saint Dizier na wielką imprezę – XIX Międzynarodowy Mityng
Pływacki. W poprzednich zawodach brały
udział takie gwiazdy światowego pływania,
jak Laure Manaudou, Camelia Potec czy Amaury Leveaux. Organizatorzy zapewniają, że
i tym razem wybitnych postaci nie zabraknie. Razem z nimi wystartują m.in. medaliści zeszłorocznych mistrzostw Polski z konstantynowskiej „Piątki”, Anna Dawidowicz,
Gabriela Bakies i Dawid Szwedzki. W 6-osobowej ekipie miejsce znaleźli także finaliści
MP, Justyna Burska, Michalina Zbrojewska
i Paula Marciniak.
(BAP)

FOT. ADAM JUŚKIEWICZ

Marta Hałęza tym razem nie zdobyła nawet punktu.
■ BS PA-CO-BANK PABIANICE
– OSTROVIA OSTRÓW WLKP.
72:64 (19:22, 19:10, 11:16,
23:16)
PA-CO-BANK: Bogacka 19,

Żytomirska 15, Piestrzyńska
11, Tondel 9, J. Szymańska
i K. Szymańska po 7, Kowalska 4, Głaszcz i Hałęza.
(BAP)

Trzynastka nie była pechowa
Piłkarze występującego w klasie
okręgowej PTC raczej nie są
przesądni. Udowodnili to
w spotkaniu trzynastej kolejki,
pewnie pokonując na własnym
boisku GKS Bedlno 4:0 (1:0).

Gole dla pabianiczan zdobyli: Mateusz Gromadzki (12), Łukasz Dziąg (50)
oraz Rafał Komorowski (65, 84).
Podopieczni trenera Andrzeja Dobroszka wystąpili w następującym
składzie: Suchecki (45, Kowalski)
– Raźniewski, Bomba, Drewniak,
Kacprzyk – Dziąg, Komorowski,
Bargiel (67, Pintera), Kosmala – Gro-

madzki (75, Tybura), Felczak (46,
Szynka).
Nikt nie mógł mieć wątpliwości,
kto był lepszy w tym spotkaniu. Przy
choć odrobinę większej precyzji gospodarze mogli wygrać znacznie
wyżej. Niemniej i tak pokazali wiele akcji, które kibice nagrodzili brawami.
Już dzisiaj o godz. 14.30 PTC zmierzy się w wyjazdowym spotkaniu ze
Stalą w Głownie. Tym razem
o punkty będzie trudniej, ale fani
z Pabianic liczą na miłą niespodziankę.
(BART)

Szkuteczna pogoń Pogonii
PIŁKARZE CZWARTOLIGOWEJ Pogoni Łask Kolumna po zaciętym spotkaniu wywalczyli remis z Czarnymi w Rząśni. Rywale dwa razy obejmowali prowadzenie, Pogoń dwa
razy zdołała wyrównać. A gdy wreszcie to ona zdobyła gola więcej, gospodarze w 78 min doprowadzili
do remisu. Bramki dla Pogoni: Norbert Dregier 2 i Rafał Bernaciak. Nie
grali dwaj ważni piłkarze Filip Sysio i Grzegorz Gorący.
Pogoń: Wojtaszek – Chabasiński,
Krymarys, Dobrowolski, Trzepał-

kowski (Ziółkowski), Plisiecki, Chorąży, Stopczyk (Oborowski), Bernaciak (Kirwiel), Cichosz, Dregier.
Jutro o godz. 15 zespół czeka kolejny trudny wyjazdowy pojedynek z Paradżyem. Rywal zdobył do
tej pory 19 punktów, o 7 więcej od
Pogoni. U siebie wygrał tylko jedno spotkanie, strzelił ledwo 6 bramek, na 22 zdobyte. Widać z tego
że jest to drużyna obcych boisk.
W tym należy upatrywać szansę
zespołu z Kolumny na zdobycie
choćby punktu.
(PAS)

