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KONSTANTYNÓW

Pierwsze wzmocnienie
drużyny Włókniarza

DZIŚ WIELKIE DERBY!
Kibice koszykówki w Pabianicach już zacierają ręce. Dziś, o godz. 18,
w hali MOSiR rozpoczną się 101. derby, w których PTK Aflofarm Pabianice
podejmuje ŁKS Siemens AGD. W tym meczu na pewno nie zabraknie emocji.

N

– ZGODNIE Z ZAPOWIEDZIĄ dokonałem rewolucji kadrowej
w drużynie – mówi trener
ostatniej drużyny w trzecioligowych rozgrywkach, Włókniarza Konstantynów Witold
Obarek. – Pożegnaliśmy się aż
z dziewięcioma zawodnikami
z pierwszej kadry klubowej.
Są to ci, którzy nie dawali nadziei, że drużyna będzie mogła grać lepiej na wiosnę.
■ Jacy nowi piłkarze wzmocnią Włókniarz?
– Na razie pozyskaliśmy tylko jednego, Patryka Krymarysa, który występował swego czasu w Sokole Aleksandrów. Zagrał on w naszej drużynie w minioną sobotę
w meczu sparingowym z Zawiszą Rzgów, który zakończył się naszym zwycięstwem
3:2 po bramkach Witolda Zio-

bra, Jarosława Marczaka
i Roberta Janczyka. W spotkaniu tym szansę pokazania
i wykazania się otrzymali także nasi młodzi wychowankowie. Oczywiście, na tym nie
kończą się wzmocnienia personalne naszej drużyny. Prowadzone są rozmowy z innymi interesującymi nas piłkarzami, którzy powinni
przyczynić się do podniesienia poziomu i skuteczności
gry zespołu, abyśmy mogli
uchronić się przed ewentualną degradacją.
Teraz jesteśmy wprawdzie
w okresie roztrenowania, ale
zajęcia odbywają się 4 razy
w tygodniu. Musimy bardzo
solidnie pracować przez całą
zimę, aby nie sprawić zawodu naszym wiernym kibicom.
(M. ST.)

Anilana też pokonana!
PIŁKARZE RĘCZNI drugoligowego Włókniarza Konstantynów
nie zwalniają tempa. W ostatniej kolejce w derbach regionu
bez większych problemów pokonali 36:24 (19:10) w Łodzi Anilanę.
Włókniarz: Biernat Superson
– Grek 11, Barłomiej Kosma 7,
Główczyński 4, Rajchert 3, Sobór 3, Rajchert 3, Strzałkowski

3, Rutkowski 1, Salamaga 1,
Urbańczyk i Augustyniak.
To było ósme zwycięstwo konstantynowian w 9 meczu. Wyżej w tabeli są tylko niepokonane w tym sezonie rezerwy
Wisły Płock.
Dziś, godz. 17.30, podopieczni Pawła Kraski we własnej hali zmierzą się z ósmym w tabeli Hand–Medem Płock. (BAP)

Renata Piestrzyńska (z prawej) wierzy w zwycięstwo PTK.
tego prestiżowego pojedynku. Oby nie przerosły ich
chęci – podreśla szkoleniowiec.
Dopiero dziś okaże się, czy

FOT. PAWEŁ ŁACHETA

pomoże im doświadczona
Olena Proszczenko. Z kolei
w ekipie ŁKS zabraknie Lady Kowalenko, ale gotowa do
gry ma być Edyta Koryzna.

W 100 dotychczasowych
meczach 51 górą były pabianiczanki, a 49 razy triumfowały ełkaesianki.
(BAP)

Nikt nie potrafił ich dogonić

Smutny finisz
W OSTATNIM meczu rundy jesiennej V ligi piłkarze Włókniarza Pabianice przegrali 0:1 w Głownie z nie najsilniejszą Stalą.
Pewnym usprawiedliwieniem może być
fakt, że do Głowna pabianiczanie pojechali w zaeldwie 12-osobowym składzie. Do tego już w 14 minucie trener Piotr Urbaniak
musiał wykorzystać jedyną zmianę, bo kontuzji doznał bohater poprzedniego meczu
– Patryk Sumera. Gospodarze, dla których było to pierwsze zwycięstwo przed własną publicznością, jedynego gola na wagę trzech
punktów zdobyli w 38 min (Kluska).
Włókniarz: Turek – Bednarczyk, Załoga, Molski – Kluch, Starzyński, Grącki, Urbaniak, Plisiecki – Kozłewski, Sumera (14, Stężycki).
Pabianiczanie przerwę zimową spędzą
na czwartym miejscu w tabeli (36 pkt).
(BAP)

SUKCESEM ZAKOŃCZYŁY się dwudniowe zmagania młodych pływaków UKS piątka o miano najlepszej
Drużyny Województwa Łódzkiego.
Podopieczni Roberta Bujnowicza rywalizując z zawodnikami z 12 klubów
z rocznika 1996 wygrali z ponad-

stupunktową przewagą nad kolejną
drużyną, zdobywając 24 medale!
W dziesiątce najlepszych zawodników zawodów znaleźli się: Gabrysia Bakies, Daniel Stępień, Klaudia
Marciniak , Piotr Koziak , Michasia
Zbrojewska.
(BAP)

To już V edycja Ligi Firm
ROZPOCZĘŁY SIĘ ROZGRYWKI w V edycji Pabianickiej Ligi Zakładów Pracy. Pierwszą dyscypliną był tenis stołowy. Tradycyjnie już najlepszymi
okazali się zawodnicy Philipsa I, którzy w finale pokonali MOSiR 2:0.
Wyniki finału: Adam Kapelański – Zbigniewem Grzanka 7:11, 11:6 i 12:10,
Ryszard Romanowski – Tomasz Kloze 9:11, 11:6, 11:3. W pojedynku o brąz
Philips II (Włodzimierz Nowak i Mirosław Dorowolski) wygrał z Polfą II
(Wojciech Oberle i Dariusz Dobrosz) 2:1.
Teraz zawodnicy będą rywalizować w pływaniu.
(BAP)

W 15 minut stracili cztery bramki
KOLUMNA

Zawodnicy Anilany nie potraligi zastrzymać konstantynowian.

FOT. ŁUKASZ KASPRZAK

WYJĄTKOWO NIEUDANE było zakończenie sezonu dla piłkarzy Pogoni Salmaru Łask Kolumna. Przegrali oni zaległy wyjazdowy mecz
z Pelikanem II aż 1:5. Do 75 minuty nic nie zapowiadało tak bolesnej porażki. W 50 min Kukieła wyrównał na 1:1 i wydawało się, że
remis jest w zasięgu drużyny z Kolumny. Końcówka Pelikana była
jednak piorunująca. W 15 minut
Pogoń straciła aż cztery gole. Cóż,
miejmy nadzieję, że po dobrze przepracowanej zimie, takich wpadek
już nie będzie!

Pogoń: Kubicki – Herski (Olszewski), Acela, Chabasiński, Pecyna (Tosik, Zołotarew) – Kukieła, Karp, Oborowski, Sadura – Gorący, Cichosz.
Drużyna Pogoni skończyła rundę na 14. miejscu z dorobkiem 18
pkt. Strzeliła 18 bramek, straciła
aż 40. Więcej wpadło tylko do siatki Astry Zduny i SAS Skierniewice (straciły po 50 goli). Przypomnijmy, że z 18-drużynowej IV ligi bezpośrednio spadają dwa zespoły,
ale ta liczba może być większa. Zależy od tego, ile drużyn z okręgu
łódzkiego pożegna się z III ligą.
Pierwszą kolejkę IV ligi rundy wiosennej zaplanowano na 21 marca.
(PAS)
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Zespół Włókniarza Konsantynów wiosną ma być silniejszy.

ajstarsi kibice nie pamiętają, by wynik bezpośredniego starcia
pabianiczanek i łodzianek
mógł decydować o tym, która z drużyn będzie bliżej
opuszczenia ekstraklasy.
PTK i ŁKS mają bardzo
skromny bilans zwycięstw.
Na jedenaście meczów wygrały tylko raz i to z tym samym rywalem – Cukierkami
Odrą Brzeg. Ełkaesianki wygrały przed własną publicznością, a pabianiczanki na
wyjeździe.
Przed meczem trudno jednak wskazać jego faworyta.
– Po stronie ełkaesianek jest
doświadczenie, a po naszej
młodość – mówi kapitan PTK
Renata Piestrzyńska.
Trener Sławomir Depta dodaje jeszcze atut własnej hali, ale obawia się, by stawka
spotkania znów nie sparaliżowała jego podopiecznych.
– Widzę, że dziewczyny szczególnie przygotowują się to

Drużyna Pogoni skończyła rundę
na 14. miejscu z dorobkiem 18 pkt.

