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nie prowadzili grę zdobywając dwa gole za Sprawą
PaĘka Piętrasiaka i Damiana R1'nkiewicza. Po

:.Łnianie Stron gra się wyrównała, a kolejne gole
strzęlali rrtodzi piłkwze Widzewą których wspie-
rali zawodnicy z pierwszego zespofu. ostatrrią

Boruta Zgerzz Czekaj (K. Iinicki) - Ant-
czak (Kurak), ostróżko (zaw. testowany),
Snita, Kowalski - Paluch, Biliński (Basz-
cąlński), Piehasiak, K. Gil (zaw. testowany)
* Trzęsiar a, M. Gil (Rynkiewicz).

Aby wyłonić zwycięzcę tegorocznego Tl
nieju Halowej Piłki Noznej o Puchar Stare'i:

Zgierskiego trzebabyło rozegraĆ 27 meczol
Mecze odbywĄ się na boisku o *}miara
60 na34 meĘ. ZespoĘ składa[ się z szesi
zawodników ibramkarza. mecze T,',:h, :.,
minut, a zmlany byĘ hokeic-;e' ]"f:;:; :''
zacięte i potrafity zalcońc4'; sl. .:.7-: :!
ściopunktową przęl\.agą. o rrr ł"luEn:; ..;.
zadecydowĄ rzut}.karne. rr rrrnil-u klt.ł
pikwze Zjednoczon1.ch Strykórr pokona1i z

wodników Włókniarza Zg1erz i odebrali z r
c,zło|ka Zaruądu Powiafu Zgierskieeo \\l
ciecha Budziarskiego puchar i naqrc', T::
cie miejsce na podium zajeła B..::t Z.:
Najlepszym strzelcem spotkaoia i'r":-: ,

Damian Rynliieu,icz @oruta I Zgierzr. h.

Noworoczny Halovqy Turn i

Włókn
W Łęczycy odbyĘ się kolejne zawody z q'l.
ogó|nopo|skich turniejów,,Włókniarz Cu1

Ęm razem był to Nowołoczny Halowy Turn
Piłki Nożnej Cbłopców Rocznika 20ur2u
Wzięła w nim również udział reprezentac
Z$ena.
W imprezie uczestniczyło 9 drużryn: Lidęr tri
cławeĘ Widzęw ŁódZ, CHKS Łódz, Wóknit
Zgeu |, Ner Poddębice, Lechia Tomaszó
Grabia Kolumną Metalowiec ŁóŁ Włóknit
Zgerzil. DnĘny byty podzielone na dwie g
py A i B. Do finału awansowały: drułna Lidt
Wocławek i \\tdzew ŁódŁlKótę nie przegn
zadnego meczu.
Finałowa walka twała 20 min. i zakoitczyła:
ręmisęm 2:2. Dziesięciominutowa dogrywka t

IMS - MISTRZIISTWA ZGIERZ

Piłka siatkowa

zKs Włókniarz Zgierz
szósty w Województwie

26sĘcznia w małej sa|i MoSiRZgierz finałem
o,B'n (miejsca 5-8) zakończyty się rozgrywki
Wojewódzkiej Ligi Młodziczek. ByI to kolejny
turniej rozgrywek wojewódzkich, tym razem
organizowany przez ZKs włókni arz Zgierz,
W zawodach wystartowĄ cńery zespoły zwo-
jewódŹwa łódzkiego: UKS Lider Konstantynów,
IIKS Bzura ozorków, MUKS Juvęnia Rava Ma-
zowiecka oraz gospodarz, Włóknlarz Zgietz.
Liczna grupa kibiców (głównie rcdzice i pr,yja-
cięlę zawodniczek) głośno zagnewała swoje ze-
.spoty do gry. Grano systemem ,,kuŻdy zkazdym,,.
Siatkarki zeZgierzav"ygrĄ dwa spotkania, ale w
decydującym męczrJ przegrĄ, po wyrównanym
i emocjonującym spotkaniu 0:2 (w sętach do 19

i 21). Tym samlrrn podopieczne trenera Jakuba
Grzegorczyka zajęty w tumieju 2 miejsce.

- Jestęm zadowolony, choć mecz z Lidęręm
KonstanĘnów przegraliśmy po własnych
błędach - mówi trener. - Na szczególne wy-
różnienie zasfuguje Marta Mastalska. 1*ó-

ra otrzymała ode mnię specjalne zadaria i
pierwszy razrozegrała pełne 5 setów, w tak
waznym tumieju. Dziękuję babci Zosi Bed-
narek za pyszlę ciasta' którymi częstowa-
ła nasrych gości podczas organizowanych
przez sekcję turniejach. Dziękuję wszystkim
rodzicom. którzy tak bardzo pomagają naszej
druzynie w osiąganiu corazwyŻsrych celów.
W kolejnym sęzonię postaramy się ,,rozda-
waó karty'' z miejscami.
Po Ęm tumieju siatkarki zgierskiego Włók-
niarza zajmują w ogólnej klasyfikacji szóĘ
pozycję.

0d lewej gÓrny rz4d: trener Jakub Grzegorczyk, Basia Lewandow.
ska, Ola Talarowska, Agnieszka Talarowska, Klaudia Ambroziak,
Wiktoria Okulska, Natalia Mereć, Aleksandra Majewska,
0d lewei dolny rząd: Karolina Kacprzak, Julia Pietraszewska,
JuIia Erabia, Zof ia Wesołowska, Marta MastaIska, Zofia Bednarek,
Julia Kosiur, Milena Kluska, Agata Sasin.
Brakuje: Mileny Sobczak ,,Węiyk"

Włókniarz Zgierz zapłasza na treningi, które odbywają się w sali
SzkoĘ Podstawowej nr |2 w Zgierzu ul. Staffa 2ó' wejście od strony
boiska.
Grupa dziewcząt rocznik 2004-f002
Poniedziałek _ czwańek godz. 1ó.00-17.30

_ Grupa starsza rocznik 2000-1999
Poniedziałek - godz. 17.30-19.00 (siłownia)
Wtorek - cnvartek godz. 17.30-19.00 (sala)

15 i 16 stycznia odbyły się mi-
strzostwa Z$erza w mini piłce
siatkowej dziewcząt i chłopców.
W rywa|Łacji wśród dziewcząt wńy
Ę udział4 szkĘ. Zdecydowane zwy-
ci6two odniosĘ dziewczętaze SzkĘ
Podstawowej nr 5, które pewnie wy.
grĄ wszystkie swoje mecze.
Wrywalizacji o mistrzostwo Zgterza
wśród chłopców braĘ udział3 zgier-
skie szkĄ. Wygrała Szkoła Pod-
stawowa nr 3 i to onawtaz z dziew-
czynami ze Szkoly Podstawowej
nr 5 będzie reprezentować naszę
miasto w mistrzostwach powiatu,
lIóre odbędą się w Głownie.


