8

GDZIE ZAGRA WŁÓKNIARZ?

21 czerwca 2008 r.

Pogoń szuka
bramkarza

KONSTANTYNÓW
W IV LUB III LIDZE
Jest szansa, że w nowym sezonie piłkarze Włókniarza Konstantynów
będą grać w nowej III lidze. Wszystko zależy od decyzji Łódzkiego
Związku Piłki Nożnej o powiększeniu do 18 liczby zespołów.

W
Piłkarze czwartoligowej Pogoni Łask Kolumna przygotowania
do nowego sezonu rozpoczną 14 lipca.
FOT. ŁUKASZ KASPRZAK
W nowym sezonie
w czwartoligowej drużynie
Pogoni Łask Kolumna
zabraknie bramkarza
Krzysztofa Barana.
Był on tylko na wypożyczeniu
i wraca do swojego klubu
UKS SMS Łódź.
CZESŁAW MIROS, prezes Pogoni: – Musimy szybko postarać
się o wartościowego następcę na miejsce Barana, jak
i o wzmocnienie drużyny na
kilku pozycjach. Wkrótce czekają nas też rozmowy z kandydatami na objęcie stanowi-

ska trenera naszej pierwszej
drużyny. Sądzę, że już w przyszłym tygodniu ta sprawa zostanie pomyślnie rozwiązana.
Przypomnijmy, że w zakończonym przed dwoma tygodniami sezonie piłkarzom z Kolumny udało się zachować
czwartoligowy byt.
Przygotowania do nowego
sezonu drużyna rozpocznie
14 lipca. Prezes ma nadzieje,
że do tego czasu, w uzgodnieniu z nowym szkoleniowcem,
uda się pozyskać nowych wartościowych graczy z pola.
(M. ST.)

Porażka PTC na zakończenie
PIŁKARZE PTC nie będą zbyt
miło wspominać ostatniej kolejki piątej ligi. Pabianiczanie
przegrali bowiem w Łodzi z Kolejarzem 1:3 (1:1). Jedynego gola dla gości zdobył w 38 min
Przemysław Felczak.
Podopieczni trenera Andrzeja Dobroszka wystąpili w następującym składzie: D. Sulima –
Kosmala, Stasiak, Jakubowski,
Pintera – Dziąg, R. Sulima, Jakubowski, Bogdan – Felczak
(80, Szmytka), Miszczak (70, Kozłewski).
Ostatecznie PTC zajęło więc
dopiero czwarte miejsce w tabeli. Dopiero, bo po serii udanych

występów w rundzie wiosennej
apetyty z pewnością były znacznie większe.
Spotkanie w Łodzi nie stało
na zbyt wysokim poziomie, ale
emocji nie brakowało. Nie sposób odmówić gościom ambicji,
najlepiej o tym świadczą aż dwie
czerwone kartki, które sędzia
pokazał najpierw Łukaszowi Pinterze , a następnie Łukaszowi
Dziągowi. Wynik mógł być korzystniejszy dla PTC, jednak
obrońcy nie mogli sobie poradzić z błyskotliwie grającym
duetem szybkich napastników
gospodarzy.
(BART)

Kibice PTC po rundzie jesiennej mogli liczyć na wyższe miejsce niż
czwarte, na którym skończyli rozgrywki.
FOT. PAWEŁ ŁACHETA

miniony czwartek odbyło się zebranie zarządu
Włókniarza
Konstantynów, na którym
miały zapaść wstępne decyzje
dotyczące ewentualnej zmiany trenera, jak i wzmocnienia
kadrowego pierwszej drużyny
piłkarskiej.
BOGDAN MICHALAK, prezes
Włókniarza: – Przenieśliśmy
zebranie naszego zarządu na
najbliższy wtorek. Dzień
wcześniej będzie obradował
ŁZPN nad propozycją powiększenia III ligi z 16 do 18
drużyn. ŁZPN jest władny,
w porozumieniu z PZPN, dokonać takiej zmiany, ponieważ w tym sezonie prowadzi
rozgrywki tej klasy mistrzowskiej. Jeżeli tak się
stanie, wówczas nasi piłkarze, jak i jednej z drużyn
okręgu mazowieckiego
awansują automatycznie do
III ligi.

Gdyby do tego doszło, to wówczas będziemy musieli zastanowić się poważnie nad powiększeniem budżetu sekcji
piłkarskiej, a także zająć się
rozwiązywaniem wielu spraw
organizacyjno-sportowych.
Nie muszę tłumaczyć, że gra
w III lidze zwiększy w dość
znacznym stopniu wydatki
związane m. in. z odległymi
wojażami na mecze mistrzowskie, opłatą sędziowską,
a i nie trzeba zapominać
o kontraktach z zawodnikami.
■ A jakie są plany kierownictwa klubu, jeżeli Włókniarz
pozostanie w IV lidze?
– Będziemy również zmierzali
do pozyskania kilku wartościowych piłkarzy z zewnątrz,
ale już mniej kosztownych i,
być może, zmiany trenera, jeżeli zrezygnuje z tej funkcji,
nadal aktywny nasz piłkarz,
Na razie nie wiadomo kto będzie prowadził drużynę
Rafał Dopierała.
(M. ST.) Włokniarza w przyszłym sezonie.
FOT. ŁUKASZ KASPRZAK

Skończyli na 6. miejscu
NA ZAKOŃCZENIE piątoligowych rozgrywek piłkarze Włókniarza Pabianice wygrali 2:1 z Polonią
Andrzejów i z 63 pkt zajęli szóste miejsce w tabeli. Oba gole dla pabianiczan zdobył Rafał Bernaciak
(w 10 min z wolnego i 45 min), który z 28 bramkami zajął drugie miejsce w klasyfikacji najlepszych
strzelców.
■ POLONIA ANDRZEJÓW – WŁÓKNIARZ PABIANICE 1:2 (0:2)

0:1 – Bernaciak (10, wolny), 0:2 – Bernaciak (45), 1:2
–Hermanowicz (72, wolny).
Włókniarz: Rogaczewski – Wojciechowski, Grącki, Załoga, Kubiak – R.Kłucjasz, Urbaniak, P.Kłucjasz (46, Stefański), Sendal – Bernaciak, Kluch (46,
Molski).
(BAP)

Najmłodsi
na korcie
PKT zorganizował turniej
dla najmłodszych wychowanków klubu. Wimprezie zagrało 46 dziewcząt i chłopców.
W finale „gąbki” Albert
Herman pokonał Julka Lesmana 11:8, 11:7. W finale „miękkiej piłki” Jakub Morawski
wygrał z Sonią Małolepszą
11:9, 11:9. W finale młodzików Juliusz Grzanka ograł
Dawida Jurgę 5:7, 6:3, 10:6.
Od wtorku zawodniczka
PTK Edyta Cieplucha będzie
rywalizować w międzynarodowym turnieju na Węgrzech.
(BAP)

GKS jeszcze trenuje
PIŁKARZE SZÓSTOLIGOWEGO
GKS Ksawerów jeszcze do końca czerwca będą trenować.
– Choć sezon się już zakończył,
drużyna spotykać się będzie na
zajęciach – mówi prezes Adam
Topolski. – Piłkarze i my czekamy na nowy podział lig w niższych klasach rozgrywkowych.
Prace na budowie nowego
ośrodka sportowego idą pełną
parą, toteż jest szansa, że w przyszłym sezonie będziemy grać

na nowych obiektach. Szukamy wzmocnień drużyny, ale nie
należy się spodziewać rewolucji w składzie. Wszyscy w piłkarskim środowisku wiedzą,
że obecnie niezwykle trudno
o sponsorów. Do nowego sezonu wystawimy trzy drużyny.
Obok pierwszego zespołu rezerw występujących w B klasie
do rywalizacji przystąpi młoda drużyna w grupie Górskiego.
(HOF)

UKS podbił Niemcy
CZWORO ZAWODNIKÓW UKS Piątka Konstantynów: Gabriela Bakies, Michaśka Zbrojewska,
Klaudia Marciniak i Piotr Koziak wraz z trenerem Robertem Bujnowiczem zostało powołanych do Kadry Województwa 12-latków na
Międzynarodowy Mityng Pływacki w Chemnitz. W rywalizacji z zawodnikami z Niemiec
i Czech konstantynowianie nie zawiedli i godnie reprezentowali województwo łódzkie
w Niemczech zdobywając aż 7 medali.
Złoto (na 200 m st. dowolnym) i srebro (na
100 m st. motylkowym) zdobyła Gabriela
Bakies, Piotr Koziak był drugi (200 m st.
dowolnym) i dwukrotnie trzeci (200 m st.
zmiennym i 100 m st. dowolnym), Klaudia
Marciniak zajęła trzecie miejsce na 100m st. Gabrysia Bakies, Piotr Koziak, Klaudia
klasycznym, a Michaśka Zbrojewska zdobyła Marciniak, Michaśka Zbrojewska oraz
brąz na 200 m st. klasycznym.
(BAP) trener Robert Bujnowicz.

