Pełna pula Jutrzenki na inaugurację. Beniaminek pokonał
Zryw Wygodę
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Jutrzenka w ciągu dwóch dni odniosła dwa ważne zwycięstwa. W sobotę pokonała Zryw Wygodę w spotkaniu inaugurującym sezon 2022/2023 w IV
lidze łódzkiej, dzień później wygrała Turniej o Puchar Starosty Skierniewickiego. W obu spotkaniach z bardzo dobrej strony zaprezentował się 16letni Aleksander Sulikowski. (fot. Adam Michalski)

Beniaminek IV ligi łódzkiej Jutrzenka Drzewce na inaugurację rozgrywek 2022/2023
pokonał na boisku w Lipcach Reymontowskich Zryw Wygodę 2:1. Celem zespołu Roberta
Szuberta ma być utrzymanie czwartoligowego poziomu dla gminy i powiatu. Jutrzenka dużo
lepiej weszła w rozpoczęty sezon niż w pierwszą kampanię w IV lidze w sezonie 2020/2021.
Dwie bramki dla zwycięzców zdobył król strzelców okręgówki Jakub Perek.
Sobotni (6.08) mecz w Lipcach Reymontowskich poprzedziła przyjemna uroczystość. Tadeusz
Grotkowski – Wicestarosta Skierniewicki, Marek Sałek – Wójt Gminy Lipce Reymontowskie,
Sławomir Supera – Koordynator Sportu w powiecie skierniewickim i Prezes Szkółki Piłkarskiej
GOKSiR oraz Piotr Kubisiak – Delegat Łódzkiego Związku Piłki Nożnej przekazali gratulacje i
wyróżnienia drużynie za wywalczenie awansu do IV ligi w rozgrywkach 2021/2022.

Później rozpoczął się mecz, w którym do przerwy kibice nie obejrzeli bramek. Po zmianie stron na
prowadzenie wyszli goście, a rzut karny na bramkę zamienił Damian Szczepański. Niespełna 10
minut później wyrównał niezawodny Jakub Perek, który wykorzystał podanie Piotra Warchoła. Na
kwadrans przed końcem meczu Perek trafił po raz drugi (asysta Łukasza Stangreciaka) ustalając
wynik meczu na 2:1.
– Zwycięstwo z solidną drużyną Zrywu daje nam dużo pewności na kolejne mecze – zaznaczają w
klubie.
Warto odnotować występy w sobotnim spotkaniu 16-letniego Aleksandra Sulikowskiego, 17-letni
Oskara Kacperskiego i 18-letniego Filipa Batora, którzy zanotowali czwartoligowe debiuty.
– Wielkie brawa za udane debiuty. W meczu ze Zrywem w barwach naszego klubu zagrało 12
zawodników do 25 roku życia (w tym 5 nastolatków) i tylko 3 starszych zawodników – zaznacza
Krzysztof Supera z Jutrzenki.
Jutrzenka bardzo udanie rozpoczęła swoją drugą przygodę z IV ligę. Przed dwoma laty ekipa Roberta
Szuberta w pierwszym meczu sezonu 2020/2021 uległa ŁKS-owi II Łódź 2:3, a tamte rozgrywki
zakończyła na 19. miejscu w tabeli i spadkiem do okręgówki.
W środę (10.08) reprezentant powiatu zagra na wyjeździe ze Skalnikiem Sulejów. W kolejny weekend
(13.08) u siebie podejmie Omegę Kleszczów.
Więcej o IV lidze w najnowszym wydaniu (11.08) tygodnika "Głos Skierniewic i Okolicy".
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