
■ W dziesięciu meczach
PTK odniosło tylko jedno
zwycięstwo (z Cukierkami
Odra Brzeg). Chyba spo-
dziewał pan się lepszego bi-
lansu?
SŁAWOMIR DEPTA: – Na pew-
no. Od początku wszyscy
zdawaliśmy sobie sprawę,
że czeka nas heroiczna wal-
ka o utrzymanie, ale kilka
drużyn było w naszym zasię-
gu i bardziej to my przegry-
waliśmy, niż wygrywali nasi
rywale.
■ Która porażka najbar-
dziej boli?
– Chyba ta w trzeciej kolejce
z Ineą Poznań. Przegraliśmy
jednym punktem, a do tego
nie trafiliśmy w ostatnich
sekundach z dobrych pozy-
cji. W naszym zasięgu była
też Energa Toruń i teore-
tycznie MUKS Poznań. Prze-
graliśmy (47:63) z nim
w ostatniej kolejce w zupeł-
nie niezrozumiały sposób.

Moje podopieczne dostały
jakiegoś paraliżu i zagrali-
śmy najgorszy mecz w tym
sezonie.
■ Z kim drużyna będzie
walczyć o utrzymanie?
– Myślę, że jeśli zespoły się
nie wzmocnią, to ta walka
rozstrzygnie się między na-
mi, ŁKS i Cukierkami.
■ PTK stać na utrzymanie?
– Ciągle wierzę, że tak. Moja
drużyna bardzo dobrze pre-
zentuje się na treningach
w końcu musi przełożyć się
to na wyniki. Musimy bardzo
dużo zmienić od strony men-
talnej. W tych najważniej-
szych dla nas meczach prze-
grywamy w głowach, spala-
my się i nasza praca nie prze-
kłada się na grę. Mam na-
dzieję, że w końcu to się od-
blokuje i może pomóc nam
w tym jedno zywcięstwo.
■ Jak wykorzystacie prze-
rwę w rozgrywkach?
– Rozegramy sparing z Wi-

dzewem. Może on pozwoli
nam się przełamać. Dam też
zawodniczkom nieco odpo-
cząć, bo widzę są już trochę
zmęczone. Od poniedziałku

będziemy przygotowywać
się do spotkania w Rybniku
z Uteksem, ale zagramy
w innym ustawieniu.

(BAP)

SŁABO SPISUJĄ się piłkarze
Włókniarza Konstantynów
w rozgrywkach III ligi, zajmu-
jąc jedno z miejsc zagrożonych
spadkiem do niższej klasy.
Zmiana na stanowisku trene-
ra też nie poprawiła, bo nie
mogła, stylu i skuteczności
gry drużyny.

– Jestem zawiedziony posta-
wą większości zawodników 
– stwierdza trener Witold Oba-
rek. – Nie tylko brakuje im
umiejętności piłkarskich na
poziomie III ligi, ale także i od-
powiedniego zaangażowania
w walce na boisku. Musi na-
stąpić rewolucja personalna.
Już prowadzę rozmowy z in-

teresującymi mnie piłkarza-
mi, którzy mogą w przerwie
zimowej zasilić nasze szere-
gi. Mam na to zgodę władz klu-
bu, które są, jak mało gdzie,
mocno zaangażowane w roz-
wój piłki nożnej w klubie.

Dzisiaj, o godz. 13, gramy
na własnym boisku z Mazu-
rem Karczew. To nasz ostatni
mecz w rundzie jesiennej. Mam
nadzieję, że moi podopieczni
dadzą z siebie wszystko, aby
odnieść wreszcie przed wła-
sną publicznością zwycięstwo
i tym samym dać satysfakcję,
nie tylko działaczom, ale
przede wszystkim naszym
wiernym kibicom. (M. ST.)
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SŁAWOMIR DEPTA, TRENER PTK:

Trener Sławoir Depta wierzy w utrzymanie PTK w ekstraklasie. 
FOT. PAWEŁ ŁACHETA

– Najważniejsze mecze przegrywamy w głowach, spalamy się i nasza praca

nie przekłada się na grę. Ale w końcu musimy się przełamać – mówi

Sławomir Depta, trener koszykarek PTK Aflofarm Vicard Pabianice.

Będzie rewolucja

SALAMAR Pogoń Łask Kolumna
po dramatycznej walce przegrała
wyjeździe z Ceramiką Opoczno 2:3.
Pogoń prowadziła po golu Gorące-
go. Potem straciła jednak trzy bram-
ki, a kontaktowy gol Czerczyńskie-
go padł zbyt późno (87 min), żeby
przynajmniej zremisować. 

Salamar: Kubicki – Tosik (Zoło-
tarew), Chabasiński, Acela, Kukie-
ła (Stępień), Oborowski, Karp, Sa-
dura (Czerczyński), Cichosz (Do-
browolski), Gorący, Olszewski.

Salmar zajmuje 15. pozycję z do-
robkiem 17 punktów. Teraz przyj-
dzie mu się zmierzyć na własnym
boisku z jednym z liderów KS Pa-
radyż, który ma 14 punktów wię-
cej i plasuje się na czwartym miej-
scu. W ostatniej kolejce rywale nie-
spodziewanie przegrali na wła-
snym boisku z Czarnymi Rząśnia
0:2. 

– Chcemy pójść tym tropem 
– mówi prezes Pogoni Czesław Mi-
ros.– Zamierzamy pokonać fawo-
ryta. Gramy w najsilniejszym skła-
dzie. Mecz rozpocznie się dziś
o godz. 14. (P)

MUSI BYĆ LEPIEJ

Pokonać faworyta!

Gole w końcówce Dziś derby!
PIĄTOLIGOWI PIŁKARZE PTC mogą być

zadowoleni z dwóch ostatnich meczów.
Zwłaszcza z pierwszego, w którym po-
konali na własnym boisku LKS Róży-
ca 2:0 (0:0). Gole dla pabianiczan zdo-
byli Łukasz Dziąg i Artur Karbowiak.
Podopieczni trenera Andrzeja Dobrosz-
ka wystąpili w następującym składzie:
Suchecki – Bomba (Pomorski), Drew-
niak, Dziąg, Pintera – Kosmala, Bog-
dan, Karbowiak, Kacprzyk (Kling) –
Felczak (Kubasiewicz), Miszczak (Ja-
nica). Wagę tego sukcesu naprawdę
trudno przecenić, zwłaszcza że rywa-
le byli na czele tabeli.

Następnie PTC zremisowało w Tu-
szynie z MKS 3:3 (3:1). Tym razem do
siatki trafili: Przemysław Miszczak, Łu-
kasz Pintera oraz Robert Kacprzyk. 

Dziś o godz. 13 pabianiczanie zmie-
rzą się o godz. 13 z Włókniarzem Pa-
bianice. A więc derby! (BART)

DZIŚ PIŁKARZE ręczni drugo-
ligowego Włókniarza Konstan-
tynów wrócą na parkiet po dwu-
tygodniowej przerwie w roz-
grywkach. Ich rywalem we wła-
snej hali (godz. 17.30) będzie

UKS Wilanowia Warszawa. Be-
niaminek rozgrywek spisuje
się bardzo dobrze, ale to zajmu-
jący drugie miejsce w tabeli
konstantynowianie są fawory-
tem dzisiejszego meczu. (BAP)

Drużyna Pogoni zajmuje 15. miejsce w tabeli 
V ligi. Czy po dzisiejszym meczu będzie wyżej?

Wracają na parkiet
W MECZU na szczycie piątej ligi czwar-

ty w tabeli Start Brzeziny zremisował 1:1
w Pabianicach z zajmującym czwarte
miejsce Włókniarzem.

Oba gole wpadły w ostatnich minutach
spotkania. W 82 min pabianiczan na pro-
wadzenie wyprowadził Damian Kozłew-
ski. Podopiecznym Piotra Urbaniaka nie
udało się korzystnego wyniku utrzymać.
Na minutę przed końcem do wyrównania
doprowadził napastnik Startu Daniel
Krawczyk.

Włókniarz: Turek – P. Kłucjasz, Grąc-
ki, Załoga – Stężycki, Jakubowski, Sta-
rzyński, Urbaniak, Piotrowski – Berna-
ciak (65, Sumera), Kozłewski.

Dziś o godz. 13 Włókniarz w derbach
Pabianic na stadionie przy ul. Sempo-
łowskiej zmierzy się z PTC, które po 
16 meczach ma sześć punktów mniej od
lokalnego rywala. (BAP)

KOLUMNA

Piłkarze Włókniarza zmierzą się dziś z Mazurem Karczew.

KONSTANTYNÓW

Pewne zwycięstwo GKS

PIŁKARZE GKS Ksawerów
w ostatniej kolejce klasy A poko-
nali na własnym boisku Soko-
ła Lutomiersk 4:1. Jutro w wy-
jazdowym meczu zmierzą się
z Victorią Rąbień (godz. 12).

– Kibice obejrzeli bardzo cie-
kawe spotkanie – mówi prezes
Adam Topolski. – Po kwadransie
gry po strzale Sobańskiego pro-

wadziliśmy 1:0. Później goście
wyrównali. Nasz zespół poka-
zał charakter w ostatnich trzy-
dziestu minutach pojedynku.
Zdobyliśmy trzy gole (Sobański,
Chmielewski, Cichomski), co
przypieczętowało nasz zasłużo-
ny sukces. Jeśli wygramy nie-
dzielny mecz, to utrzymamy kon-
takt z czołówką ligi. Nasza dru-
ga drużyna jest liderem klasy
B, a w meczu na szczycie poko-
nała Tornado Łódź 5:2 (HOF)

KSAWERÓW

To już koniec

PIŁKARZE ISKRY Dobroń w mi-
nionej serii klasy A pokonali Or-
ła II Parzęczew 4:2. Dziś podopiecz-
ni trenera Janusza Komorowskie-
go w ostatnim spotkaniu rundy
jesiennej zagrają w Dalikowie
z LKS Sarnowem (godz. 14).

– W meczu z Orłem nasi piłka-
rze wystawili kibiców na praw-
dziwą próbę nerwów – mówi pre-
zes Janusz Szerffel. – Do 89 minu-
ty był remis 2:2 (bramki Krzysz-
tof Szerffel i Marcin Piekarski).
Sędzia przedłużył mecz o trzy
minuty i w tym czasie zdołali-
śmy zdobyć dwa gole. W 90 i 92
minucie spotkania na listę strzel-
ców wpisał się Piotr Świątek.

(HOF)
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Najlepsi w województwie
W MIJAJĄCYM TYGODNIU rozegrano ostatnią rundę Ligi Młodzi-

ków Województwa Łódzkiego w pływaniu. Wśród 14 startujących
klubów bezkonkurencyjny okazał się UKS Piątka Konstantynów
zwyciężając zdecydowanie w ostatnich zawodach i w całym cy-
klu. Podopieczni trenerów Mariusza Wędrychowicza i Roberta Buj-
nowicza uzyskując wiele wartościowych wyników plasowali się
w trójce najlepszych zawodników poszczególnych konkurencji.
Najwięcej punktów dla drużyny zdobywali: Szymon Tosik, Justyna
Burska, Paula Marciniak, Gabrysia Bakies, Marcin Derfla. (BAP)
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