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Przygotowania
do III czy IV ligi?

EKSTRAKLASA
BLIŻEJ PABIANIC
Wreszcie mamy dobre wieści
dla kibiców koszykówki
w Pabianicach. Na grę
koszykarek PTK Aflofarm
Vicard w ekstraklasie zgodziła
się Rada Nadzorcza PLKK.
Szefowie klubu muszą teraz
znaleźć na to pieniądze.

Piłkarze Włókniarza wznowili już treningi.
PIŁKARZE WŁÓKNIARZA Konstantynów przygotowania do
nowego sezonu rozpoczęli
w miniony poniedziałek.
– Jednak nie wszyscy nasi zawodnicy stawili się na treningu, ponieważ przebywają na
urlopach – wyjaśnia nowy trener Włókniarza Konstantynów Krzysztof Adamowicz .
– Przygotowania w pełnym
składzie rozpoczniemy w najbliższy poniedziałek. Szkopuł
tylko w tym, że nadal nie wiemy, bo nie ma oficjalnej decyzji, w której lidze będziemy
występowali, w III czy IV?
Jeżeli pozostaniemy w III lidze to będziemy musieli nieco wzmocnić nasze szeregi,
aby w przyszłym sezonie utrzymać się w tej klasie mistrzow-
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skiej. Jeżeli natomiast przyjdzie nam grać w IV lidze to
wówczas będziemy budować
zespół w oparciu o młodych
zawodników, przede wszystkim naszych wychowanków,
najzdolniejszych z tych, którzy ukończyli w tym roku wiek
juniora.
Pierwszy mecz kontrolny
zaplanowaliśmy z trenerem
Witoldem Obarkiem na 11 lipca, a przeciwnikiem naszej
drużyny ma być czwartoligowy Zawisza Rzgów. Następny
sparing rozegramy 15 lipca
z Sokołem Aleksandrów. A potem już co tydzień będziemy
grali kolejne spotkania kontrolne, m.in. z Pelikanem Łowicz i Concordią Piotrków.
(M. ST.)

Włókniarz najlepszy w Toruniu
DRUŻYNA JUNIORÓW Włókniarza Pabianice wygrała międzynarodowy turniej piłki nożnej
im. Konrada Kamińskiego (wychowawcy m.in. Zbigniewa
Bońka).
Młodzi zawodnicy na boisku
w Toruniu w eliminacjach zremisowali z Groclinem Dyskobolia Grodzisk Wlkp. 2:2, Biełsziną Bobrujsk 0:0 oraz pokonali Olimpię Grudziądz 2:0, Cergię
Toruń 4:0 Victorię Koronowo
3:1. W półfinale zremisowali
z FK Smoleńsk 0:0, ale w rzutach karnych byli lepsi, wygry-

wając 2:1. Także finałowy mecz
pabianiczanie zakończyli remisem (1:1 z Elaną Toruń), ale
znów lepiej wykonywali rzuty
karne (3:2), dzięki czemu zostali triumfatorami turnieju.
Włókniarz: A. Olszewski,
Rzeźniczak,Klimas, Surowy,
Bednarczyk, K. Kita, Blaźniak,
Młynarczyk, Ochota, Modrzejewski, Kosmala, Jarzyna, P.
Kita, P. Olszewski, Krawczyk,
Jasiak, Pawlik, Usiak, Kaczor,
Tokarczyk. Trenerem drużyny
jest Piotr Urbaniak.
(HOF)

Juniorzy Włókniarza Pabianice ze złotymi medalami.

Podczas posiedzenia Rady
Nadzorczej w Gdyni działaczom z Pabianic udało się
przekonać jej członków, by
PTK w najwyższej klasie rozgrywkowej zastąpiło przeżywający kłopoty finansowe
AZS Jelenia Góra.
– Rada Nadzorcza poparła
nasz wniosek, ale to nie oznacza, że na pewno zagramy
w ekstraklasie – mówi prezes
PTK Piotr Zawirski. – Musimy

poczekać jeszcze dwa tygodnie, bo o dziką kartę mogą
ubiegać się też inne kluby.
Wówczas zostanie ona sprzedana na zasadzie przetargu.
Za dziką kartę trzeba będzie zapłacić co najmniej 100
tys. złotych. – To sporo, ale
dla nas gra w ekstraklasie to
jedyny sposób na uratowanie
klubu. O wiele łatwiej rozmawia się ze sponsorami, kiedy
zespół występuje w ekstraklasie – tłumaczy Zawirski.
Przed nim i zarządem klubu teraz trudne zadanie stworzenia budżetu i spełnienia
wszystkich warunków wymaganych przez PLKK.
W klubie liczą na przedłużenie umowy z Aflofarmem,
który był głównym spon-
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Koszykarki PTK znów mogą grać w ekstraklasie.
sorem PTK w ubiegłym sezonie oraz na pomoc miasta.
Przed rokiem budżet PTK

Przerwa piłkarzy PTC do 14 lipca
PIŁKARZE PTC PABIANICE zakończyli sezon na dziewiątym miejscu w klasie okręgowej (najlepszym strzelcem
zespołu został Przemysław Felczak
z dorobkiem 12 bramek). Podopieczni trenera Andrzeja Dobroszka przebywają obecnie na urlopach, treningi wznowią 14 lipca.
– Trudno stwierdzić, jakimi zawodnikami będzie dysponował szkoleniowiec – mówi kierownik druży-

ny Maciej Sochalski. – Na uroczystej
kolacji podsumowującej sezon żaden z graczy z podstawowego składu nie zadeklarował chęci odejścia.
Doskonale zdajemy sobie jednak
sprawę, iż ciężko będzie odrzucić
konkretne propozycje ze strony klubów występujących w wyższych klasach rozgrywkowych. Jeśli chodzi
o nowych piłkarzy, mamy na oku
sześciu–siedmiu.
(BART)

Burza zaczyna już w środę
NAJWCZEŚNIEJ ze wszystkich piłkarskich drużyn powiatu pabianickiego przygotowania rozpocznie beniaminek V ligi Burza Pawlikowice.
Podopieczni Ryszarda Górnego na
pierwszym treningu spotkają się już
w środę o godz. 18. Choć opiekun

pawlikowiczan nie przewiduje rewolucji w kadrze, możliwe, że na pierwszym treningu pojawi się czterech
nowych graczy: Marcin Szreter (GLKS
Dlutów), Tomasz Janica, Piotr Morawiec i Michał Górski (PTC).
(BAP)

wynosił 1,2 mln złotych i nie
zagwarantował on utrzymania się w ekstrklasie. (BAP)

Pogoń liczy na
większe wsparcie
PIŁKARZE CZWARTOLIGOWEJ Pogoni Salmar Łask Kolumna przygotowania do
nowego sezonu rozpoczyną 9 lipca o godz.
18. Już dwa dni później na boisku OSiR
w Łasku o godz. 16 rozegrają pierwszy
mecz sparingowy. Ich rywalem będzie
Jutrzenka Warta. W planach jest też turniej w Kwiatkowicach (19.07, oprócz Pogoni i gospodarzy LKS Kwiatkowice wystąpi w nim Orkan Buczek i Victoria Szadek) oraz mecze sparingowe z Gattą Zduńska Wola (25.07.), Wartą Sieradz (1.08.)
i GKS Bełchatów (8.08.).
Działacze Pogoni liczą, że po utrzymaniu zespołu w IV lidze, dotacje na klub
znacznie się zwiększą. Do tej pory suma
przeznaczana na futbol była dużo niższa
niż na zespoły w okolicy. Bez finansowej
pomocy nie ma co liczyć, że drużyna będzie walczyć równie skutecznie, jak w minionym sezonie.
(PAS)

Dawid zdobył brązowy medal MP
WYCHOWANEK UKS Piątka Konstantynów, Dawid Szwedzki, zdobył brązowy medal mistrzostw Polski 15-latków. Podopieczny Mariusza Wędrychowicza wywalczył go na 400 m stylem zmiennym. Ponadto w Oświęcimiu Dawid uplasował się
na IV pozycji 200 m stylem klasycznym,
VIII na 100 m stylem grzbietowym oraz
IX na 100 m stylem klasycznym.
Na MP 16-latków w Dębicy „Piątkę” reprezentowała Ania Dawidowicz również
podopieczna trenera Wędrychowicza.
Ania mimo perturbacji zdrowotnych uplasowała się dwukrotnie na V miejscu na
100 m i 200 m stylem grzbietowym, gdzie
wynikiem 2;21,47 ustanowiła nowy rekord

okręgu łódzkiego oraz na IX miejscu
200 m stylem zmiennym.
Po raz pierwszy na Mistrzostwach Polski startowali też 12-latkowie z Konstantynowa. Na basenie KSZO Ostrowiec Świętokrzyski najlepiej spisała się Żaneta Marciniak triumfatorka trzech finałów B. Miejsca Żanety na MP to X pozycja na 800 m
stylem dowolnym, XIII na 400m stylem
dowolnym oraz XV na 200m stylem dowolnym. Spośród podopiecznych trenerów Roberta Bujnowicza i Tomasza Kotusa
na wyróżnienie zasługują również Natalia Stępień i Ewelina Nowak, która poprawiła rekordy życiowe.
Dawid Szwedzki (z prawej)
(BAP) na podium mistrzostw Polski.

