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DZIŚ PIERWSZY KUPON PLEBISCYTOWY!

PRZED TYGODNIEM Dawid Szwedz-
ki reprezentował UKS Piątka Kon-
stantynów Łódzki na Otwartych
Mistrzostwach Warszawy. W ry-
walizacji brało udział 300 zawod-
ników i zawodniczek z ponad 30
klubów całej Polski. Podopiecz-
ny trenera Mariusza Wędrychowi-
cza spisał się bardzo dobrze.
Oprócz nowych rekordów życio-
wych zajmował wysokie miejsca
w klasyfikacji poszczególnych
konkurencji: 1. na 400 m stylem
zmiennym, 2. na 200 m st. grzbie-
towym, 3. na 200 m st. zmiennym
i 300 st. dowolnym oraz 4. na 100
m stylem klasycznym.

■ NA BASENIE SP 190 w Łodzi roze-
grano koleje zawody klas V. Pod-
opieczni trenera Roberta Bujnowi-
cza zaprezentowali się jak zwykle
bardzo dobrze, zajmując czołowe
miejsca. Najlepsza była Ewelina
Nowak zdobywczyni dwóch trze-
cich miejsc na 100 m st. grzbieto-
wym oraz na 200 m stylem zmien-
nym. Poza nią dobrze spisali się
też: Żaneta Marciniak (4. na 100 m
st. dow. oraz 4. na 100 m st. klas.),
Damian Cąbrzyński (4. na 100 m st.
mot. oraz 8. na 100 m st. dow.) i Na-
talia Stępień (7. m-ce na 200 m st.
zm. oraz 9. na 100 m st. dow.).

(BAP)

Brawa dla Dawida i Eweliny

Trener Robert Bujnowicz w towarzystwie swoich
utalentowanych podopiecznych.

Michał Białek wzmocnił
Włókniarza Konstantynów

Drugie miejsce Kasi Kalety
NA KORTACH w Pabianicach

odbył się tenisowy turniej kla-
syfikacyjny ośmiu najwyżej skla-
syfikowanych w rankingu PZT
seniorek. 

Spory sukces odniosła Kata-
rzyna Kaleta, wychowanka PKT
Pabianice, która zajęła drugie
miejsce. Pabianiczanka awan-

sowała do finałowej czwórki,
gdzie pokonała Weronikę Do-
magałę (Return Radom), 6:2,
6:3 i Martynę Darczuk (Okęcie
Warszawa) 7:5, 6:4. Kasia ule-
gła jednak zwyciężczyni turnie-
ju Sandrze Zaniewskiej (HTT
Chorzów) 5:7, 1:6. 

(M. ST.)

D
ziś po raz pierwszy pu-
blikujemy kupon plebi-
scytowy i prosimy Czy-

telników o zgłaszanie kandy-
datów do tytułu najlepszego
sportowca powiatu. Nazwi-
ska sportowców, którzy zy-
skali państwa sympatię
i uznanie będziemy umiesz-
czać na naszych łamach. 

Przypomnijmy, że przed
rokiem zwyciężyła koszykar-
ka PTK Pabianice Ewelina
Gala. Ewelina była wówczas
najskuteczniejszą zawod-
niczką nie tylko pabianicza-
nek, ale całej I ligi. W tym
roku Gala nie powtórzy już
sukcesu, bo od początku se-
zonu występuje w barwach
Energii Toruń. Ale może na-
si Czytelnicy tym razem swo-
je głosy oddadzą na inną ko-
szykarkę z Pabianic?

Drugie miejsce zajęła te-
nisistka PKT Pabianice Ka-
tarzyna Kaleta. Można przy-
puszczać, że teraz też będzie
wysoko, bo Kasia robi sys-
tematyczne postępy i wła-
śnie zajęła drugie miejsce
w turnieju klasyfikacyjnym.
Z przedstawicielek tenisa
z Pabianic w mijającym roku
bardzo dobrze spisywała się
też Edyta Cieplucha, która wy-
grała jeden z turniejów.

Na trzecim miejscu we-
dług głosujących był utalen-
towany ciężarowiec Włók-
niarza Konstantynów Damian
Kuczyński. I teraz też trzeba
go ustawić w gronie fawory-
tów. 

Wśród Czytelników, któ-
rzy nadeślą wypełnione ku-
pony, rozlosujemy trzy na-
grody niespodzianki. (BAP)

Już po raz dziewiąty zapraszamy Czytelników do zabawy. Wybierzcie państwo

najlepszych sportowców powiatu pabianickiego. Liczymy, że – tak jak 

w poprzednich latach – zainteresowanie plebiscytem będzie duże.

KTO ZOSTANIE NAJLEPSZYM

SPORTOWCEM POWIATU?

Ubiegłoroczna triumfatorka Ewelina Gala. FOT. ŁUKASZ KASPRZAK
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PIŁKARZE III-LIGOWEGO Włók-
niarza Konstantynów, benia-
minka III ligi, słabo spisywali
się w rundzie jesiennej. Aby
uniknąć ewentualnej degrada-
cji do klasy niższej, kierown-
ictwo klubu, wraz z trenerem
Witoldem Obarkiem, konsekwent-
nie zmierza do znacznego
wzmocnienia personalnego
swej pierwszej kadry klubowej.
– Staramy się pozyskać piłka-
rzy wartościowych, którzy rze-
czywiście dają gwarancję na
polepszenie poziomu gry dru-
żyny – stwierdza trener Oba-
rek. – Udało się nam pozyskać
Michała Białka, który swego
czasu występował w I-ligowym
ŁKS, a ostatnio był zawodni-
kiem Piasta Gliwice. Naszym
piłkarzem jest już Piotr Dziuba,
który w rundzie jesiennej wy-
stępował w zespole WOY

Opoczno. Chce też u nas grać
Dawid Hoderko z Sokoła Alek-
sandrów. Podejmiemy z nim
rozmowy po wyleczeniu przez
niego kontuzji.
To nie koniec transferów we
Włókniarzu Konstantynów.
Nie mogę na razie ujawniać na-
zwisk, ale są to znani i cenieni
piłkarze, z którymi się dogadu-
jemy. Wszystko wskazuje na to,
że dołączą oni do nas 5 stycz-
nia, kiedy to rozpoczniemy
przygotowania do rundy wio-
sennej III ligi.
Wczoraj natomiast kierownic-
two klubu urządziło dla piłka-
rzy uroczystą wieczerzę wigilij-
ną, w której ja również miałem
przyjemność uczestniczyć.
Upłynęła ona w bardzo miłej at-
mosferze, pełnej nadziei na
lepszą przyszłość piłkarską na-
szego klubu. (M. ST.)

Coraz trudniej o optymizm

Pierwszy zespół zawiódł

Nie zwalniają tempa

DZIAŁACZE GKS Ksawerów podsumowali piłkarską rundę
jesienną. – Postawa drużyny występującej w A klasie nie mo-
że satysfakcjonować – mówi prezes Adam Topolski. – Zawod-
nicy zagrali poniżej oczekiwań. Pewnym usprawiedliwie-
niem może być fakt, że przed sezonem odeszło kilku czoło-
wych zawodników. Ich młodzi następcy potrzebują jeszcze
czasu. Za to dużo pociechy mieliśmy z gry drugiej drużyny.
Chłopaki wygrali wszystkie spotkania, a najniżej 2:0. (HOF)

SZCZYPIORNIŚCI WICELIDERA II ligi, Włókniarza Konstanty-
nów nie zwalniają tempa. W 11. kolejce odnieśli dziesiąte zwy-
cięstwo. Tym razem podopieczni Piotra Kraski pokonali 34:28
(15:13) na wyjeździe AZS Politechnika Warszawa. Dziś o godz.
17.30 we własnej hali podejmują trzeci w tabeli AZS UW. (BAP)

CORAZ TRUDNIEJ wierzyć
w utrzymanie się PTK Aflo-
farm Vicard Pabianice
w koszykarskiej ekstrakl-
asie kobiet. Humory mogły
być lepsze, gdyby w ostat-
niej kolejce pabianiczanki
we własnej hali pokonały
bezpośredniego rywala
w walce o utrzymanie, Cu-
kierki Odrę Brzeg. Nieste-
ty, ta nadzieja prysła pod
koniec trzeciej kwarty,
w której podopieczne Sła-
womira Depty prowadziły
49:41, ale w trzech ostat-
nich minutach nie dość, że
nie zdobyły punktu, to stra-

ciły ich aż osiem. Ostatecz-
nie kolejny ważny mecz
przegrały 66:69 i to była ich
dwunasta porażka w tym
sezonie. Nie pomogło na-
wet 18 punktów Wiktorii
Mirczewej.

Może choć trochę nastro-
je poprawiło im pucharowe
zwycięstwo 72:67 nad ŁKS
w Łodzi. W tym meczu naj-
więcej punktów (16) dla
PTK zdobyła rekonwale-
scentka Marta Błaszczyk.
Czy będzie też tak skutecz-
na w niedzielnym spotka-
niu w Poznaniu z INEĄ
AZS (godz. 17)? (BAP)


