
P
abianiczanki na parkiet
wybiegną więc dopiero za
tydzień, kiedy zmierzą się

w Krakowie z mistrzem Polski
Wisłą Kraków. 

– Mecz z CCC nie miał więk-
szego sensu, bo grypa rozłożyła
niemal cały zespół – mówi tre-
ner PTK Sławomir Depta. 
– Z pierwszego składu trenowa-
ły tylko Olena Proszczenko
i Anna Szyćko, która będzie wy-
stępować w naszej drużynie.
Poza nimi ćwiczą tylko junior-
ki.

Tak naprawdę dłuższa prze-
rwa jest na rękę klubowi z Pa-
bianic, który nadal poszukuje
wysokiej środkowej i skrzydło-
wej. W minionym tygodniu

oczekiwano na Australijkę, któ-
ra podpisała już kontrakt z PTK,
ale jej klub nie zgodził się, by
odeszła. Dziś ostatecznie roz-
strzygnie się, czy będzie wy-
stępować w drużynie z Pabia-
nic. Jeśli nie, szefowie klubu
chcą ściągnąć Amerykankę.
■ SUKCESEM ZAKOŃCZYŁ się
występ juniorek starszych
PTK w turnieju półfinałowym,
którego gospodarzem były pa-
bianiczanki. Gospodynie po
zwycięstwach nad Ostrovią
(76:64) i MLKS Rzeszów (75:39)
oraz porażce z Orłem Polkowi-
ce (53:64) awansowały do tur-
nieju finałowego, który odbę-
dzie się za tydzień. 

(BAP)
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JUNIORKI PTK W FINALE MISTRZOSTW POLSKI!

Anita Szemraj pomogła drużynie awansować do finału MP. 

Koszykarki PTK Aflofarm Vicard Pabianice mają najdłuższą przerwę ze

wszystkich zespołów ekstraklasy. Z powodu epidemii grypy w drużynie

zaplanowany na środę mecz z CCC Polkowice został przełożony, 

a spotkanie z Lotosem Gdynia rozegrały awansem w poprzednim roku.

DŁUŻSZA PRZERWA
PABIANICZANEK

Michał Zawadzki opuścił Włókniarza

Piątka na MP

DRUGOLIGOWI piłkarze ręczni
Włókniarza Konstantynów za-
pomnieli już o porażce z rezer-
wami Azotów Puławy. W ostat-
niej kolejce, choć nie bez trudu
odnieśli zwycięstwo z AZS
UMCS Lublin 25:24 (14:11).

Dzięki temu podopieczni Paw-
ła Kraski umocnili się na pozy-
cji wicelidera tabeli. Dziś czeka
ich mecz wBiałymstoku zMOKS
Stołeczny Stok. W pierwszym
meczu lepsi okazali się konsta-
nynowianie (37:28). (BAP)

Michał Zawadzki miał niewielkie szanse 
na grę w pierwszym składzie Włókniarza.

Złamali opór lublinian
PIŁKARZE GKS KSAWERÓW rozpoczę-

li przygotowania do rundy wiosen-
nej. – Już dziś część drużyny weźmie
udział w halowym turnieju w Tuszy-
nie – mówi prezes Adam Topolski. 
– Pozostali zawodnicy będą trenować
na własnym obiekcie. Od poniedział-
ku rozpoczynamy zajęcia na powie-

trzu. Trener planuje zajęcia trzy ra-
zy w tygodniu. W następną sobotę
rozegramy pierwszy sparing. Naszym
rywalem będzie Włókniarz Pabiani-
ce. Bardzo liczymy, że w rundzie wio-
sennej pomogą nam bracia Kamil i Ad-
rian Kaczmarkowie. 

(HOF)
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Już po raz dziewiąty 
zapraszamy Czytelników 
do zabawy. Wybierzcie
Państwo najlepszych 
sportowców powiatu 
pabianickiego.

Od kilku tygodni przyjmujemy
zgłoszenia kandydatów do ty-
tułu najlepszego sportowca po-
wiatu. Nazwiska pięciu zawod-
ników, którzy zyskali Państwa
uznanie i sympatię, prosimy
wpisać na poniższym kuponie
konkursowym i przesłać go do
naszej redakcji. 

Przed rokiem zwyciężyła ko-
szykarka PTK Pabianice Eweli-
na Gala, drugie miejsce zajęła
tenisistka PKT Pabianice Kata-
rzyna Kaleta, a trzeci był ciężaro-
wiec Włókniarza Konstantynów
Damian Kuczyński.

Na faworyta plebiscytu wyra-
sta reprezentant Polski w ko-
szykówce kadetów, Michał Mi-
chalak, który ma już za sobą de-
biut w seniorskiej drużynie ŁKS
Petrolinvest.

Wśród Czytelników, którzy
nadeślą kupon, rozlosujemy trzy
nagrody niespodzianki. (BAP)

Wybieramy najlepszych
sportowców powiatu!

1. .................................................. 5 PKT.

2. .................................................. 4 PKT.

3. .................................................. 3 PKT.

4. .................................................. 2 PKT.

5. .................................................. 1 PKT.

Kupon plebiscytowy
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Radość trenera po zwycięstwie.

MŁODZI PŁYWACY UKS Piątka Konstan-
tynów rywalizowali w Mistrzostwach Pol-
ski 13-latków w Ostrowcu Świętokrzy-
skim i 14-latków w Gorzowie Wielkopol-
skim. Dla podopiecznych trenera Rober-
ta Bujnowicza i Mariusza Wędrychowicza
to pierwsze Zimowe Mistrzostwa, a awans
do nich uzyskały Klaudia Marciniak (13.
miejsce na 200 m stylem zmiennym, 20.
na 200 m dow., 21. na 200 m klas.), Micha-
sia Zbrojewska (11 na 200 m klas., 30. na
100 zm.) i Gabrysia Bakies (6. na 100 m
mot., 8. na 100 m zm., 9. na 50 m motyl.,
14. na 800 dow.). 

Wśród 14-latków Piątkę Konstantynów
reprezentowali: Paula Marciniak (5. na 400
m. zm., 7. na 200 zm., 14. na 100 grzbiet.
14 na 100 klas.) Justyna Burska (8. na 400
dow., 8. na 800 dow., 9. na 200 m dow.)
i Szymon Tosik (19. na 100 m klas.). (BAP)

W Ksawerowie już trenują

O JEDNEGO PIŁKARZA zmniejszy-
ła się ostatnio pierwsza kadra klu-
bowa Włókniarza Konstantynów.
Do ŁKS powrócił wychowanek te-
go klubu bramkarz Michał Zawadz-
ki.
– Zdecydowałem się zrezygnować
z Michała, ponieważ nie byłoby
dla niego miejsca w naszej druży-
nie – wyjaśnia trener Włókniarza
Witold Obarek. – Kadra na trenin-
gach zmniejszyła mi się o dwóch
kolejnych piłkarzy z powodu za-
chorowań na grypę. Pozostali cięż-
ko pracują na treningach, które
prowadzone są w hali, jak i na wol-
nym powietrzu. Muszę w tym miej-
scu podkreślić, że warunki do

szkolenia na obiektach Włóknia-
rza są bardzo dobre. Zajęcia mogą
się odbywać również wieczorem,
z czego korzystam, ponieważ
boczne boisko ma sztuczne oświe-
tlenie. W każdą sobotę korzysta-
my z odnowy biologicznej i kąpieli
w basenie.
■ Czy dojdą do zespołu nowi pił-
karze?
– Prawdopodobnie jeden z nich
wystąpi 30 stycznia w meczu kon-
trolnym, jaki rozegramy z Zawiszą
Rzgów na boisku w Gutowie Ma-
łym. Nie podaję jego nazwiska, po-
nieważ nie jestem w 100 procen-
tach pewien, czy u nas pozostanie.

(M. ST.)

Drugie miejsce Pogoni
DRUŻYNA SALMARU POGONI Łask Kolumna nie została po raz

czwarty z rzędu halowym mistrzem okręgu sieradzkiego. W fi-
nale Salmar przegrał 0:1 z trzecioligową Wartą Sieradz. W pół-
finale zespół z Kolumny pokonał Gaz Galewice 2:1.

Zespół grał w składzie: Piotr Wojtaszek (najlepszy bramkarz
imprezy) – Paweł Chabasiński, Jacek Acela, Artur Sadura, Jan Karp,
Maciej Jakubczak, Krzysztof Cichosz, Marcin Herski, Grzegorz Go-
rący. Trener Mariusz Gałaj. Dziś Salmar Pogoń wystąpi w turnie-
ju halowym w Tuszynie. Pierwszy mecz o godz. 9.30 z Lechią To-
maszów. W grupie grają jeszcze: Mazovia, Różyca i Orzeł Piątko-
wisko. Mecze trwają 12 minut. Do półfinału awansują dwie naj-
lepsze drużyny. (P)

Czekają na pierwszy sparing
PIŁKARZE DZIEWIĄTEGO zespołu pił-

karskiej klasy okręgowej, PTC, od kil-
kunastu dni trenują na własnych obiek-
tach (hala, siłownia i boisko), przygo-
towując się do rundy wiosennej. Tre-
ner Andrzej Dobroszek ma do dyspo-
zycji wszystkich podstawowych za-

wodników, z których korzystał jesie-
nią. Pierwszym sparingpartnerem
będzie Orzeł Piątkowisko (7 lutego),
zaś kolejnymi LKS Różyca (14 lute-
go) oraz Burza Pawlikowice (18 lute-
go). Wiadomo, że ligowe zmagania
rozpoczną się 21/22 marca. (BART)
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