
Choć PTK Pabianice jako jedyny klub
złożył wniosek o przyznanie dzikiej
karty uprawniającej do występów 
w ekstraklasie koszykarek, wcale 
nie jest przesądzone, że w niej zagra.

Klub z Pabianic do końca sierpnia mu-
si spełnić wymagania stawiane przez
organizatora rozgrywek. Najważniej-
szy i zarazem najtrudniejszy do speł-
niania to gwarancja budżetu na pozio-
mie minimum 750 tys. zł. 
– Jak na naszym przykładzie pokazał
miniony sezon, nawet budżet w grani-
cach miliona złotych nie zapewnia
utrzymania w ekstraklasie, a naszych
dotychczasowych sponsorów nie inte-
resuje już wleczenie się w ogonie tabeli.
– mówi prezes PTK, Piotr Zawirski.
– Jeśli już mamy grać w ekstraklasie, to

o wyższe cele. Przynajmniej o play-off.
To oznacza jednak zebranie dużo

większych środków finansowych, a cza-
su na ich zdobycie zostało bardzo ma-
ło. W tej chwili PTK dysponuje zaled-
wie 20 proc. zakładanego budżetu. –
Na razie chęć pomocy zadeklarowali
dwaj dotychczasowi sponsorzy – fir-
my Aflofarm i Adamex. To jednak kro-
pla w morzu potrzeb – martwi się Za-
wirski. – Razem z prezydentem zrobi-
liśmy listę potencjalnych sponsorów.
Zobaczymy, jaki będzie ich odzew. To
da odpowiedź, czy stać nas na grę
w ekstraklasie i czy chcemy tam grać,
czy nie. W tej chwili każdy scenariusz
jest możliwy. – Od tego, że walczymy
o play-off, do tego, że gramy drużyną
juniorską w I lidze – tłumaczy prezes
PTK.   (BAP)
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MAŁO CZASU NA PRZEKONANIE SPONSORÓW

Marzena Głaszcz wierzy w grę PTK w elicie.

JEŚLI GRAĆ, TO
O WYŻSZE CELE

PIŁKARZE Włókniarza Kon-
stanyntów dość wcześnie roz-
poczęli przygotowania do no-
wego sezonu i dlatego już w mi-
nioną sobotę rozegrali pierw-
szy sparing, a ich przeciwni-
kiem był II-ligowy Pelikan Ło-
wicz, który wygrał aż 5:0.

– O wiele lepiej spisała się
nasza drużyna w drugim
meczu kontrolnym, z Sokołem
Aleksandrów (II liga) – twier-
dzi trener Włókniarza Krzysz-

tof Adamowicz. – Wprawdzie
przegraliśmy 2:3 po dwóch
bramkach Roberta Jończyka,
ale prowadziliśmy już bardziej
wyrównaną grę.

Dzisiaj, o godz. 11, gramy
u siebie z Piastem Błaszki.
Chcę po raz drugi sprawdzić

Bartłomieja Stępnia, który
w minionym sezonie bronił
barw Gaz Galewice.

Do tej pory na treningach
mam tylko 13 zawodników,
w tym dwóch juniorów. Musi-
my się wzmocnić personalnie,
poszerzyć pierwszą kadrę klu-
bową, aby drużyna była w sta-
nie walczyć na w miarę do-
brym poziomie IV-ligowym.
Tak więc póki co trwa jeszcze
proces montowania zespołu. 

W meczu kontrolnym z So-
kołem w drużynie Włókniarza
wystąpili: Jakiel – Sieczkow-
ski, Zimoń, Trzęsiara, Borczyk
– Kierończyk, Pabijańczyk,
Stęborowski, Przezak – Stę-
pień, Jończyk. 

(M. ST.)

Kadrowo nie jest źle

W meczu z Sokołem dwa gole dla Włókniarza zdobył Robert Jończyk.

Pogoń jedzie na turniej i grilla do Kwiatkowic 
IMPONUJĄCO ROZPOCZĘLI przygotowania do nowego se-

zonu piłkarze Pogoni Korba Łask Kolumna. W premiero-
wym sparingu pokonali Jutrzenkę Warta aż  7:0, po bram-
kach Gorącego 3, Bernaciaka 2 oraz Sysia i Plisieckiego. 
– Pierwsze koty za płoty – mówi prezes Czesław Miros. 
– Nie ma co wpadać w euforię. Cieszy, że chłopakom chcia-
ło się grać i walczyć. Chcemy, żeby pozostali w drużynie
Rafał Bernaciak, Sebastian Plisiecki, Tomasz Starzyński
(wszyscy z Włókniarza Pabianice) oraz Patryk Krymarys
(LKS Kwiatkowice).
■ A co będzie z testowanymi młodzieżowcami?

– Powalczymy o Marcina Tiółkowskiego i Rafała Trzepał-
kowskiego z Victorii Szadek. 
■ Co to znaczy powalczymy?
– Trzeba ich kupić. Tymczasem Victoria chce za nich za
dużo. Będziemy się targować. 
■ Co robicie w ten weekend?
– Gramy w turnieju w Kwiatkowicach. Wystąpią tam  ze-
społy z Szadku, Kwiatkowic i Buczka. To bardzo fajna im-
preza, połączona z grillem. Na pewno wszyscy będą zado-
woleni. W czwartek, o godz. 18, zagramy na własnym bo-
isku sparing z Ekologiem Zduńska Wola. (PAS)

Piłkarze PTC we wtorek wró-
cili z urlopów. Z trzonu ze-
społu, który rywalizował wio-
sną, ubył bowiem właściwie
jedynie pomocnik Michał Bog-

dan, który trenuje z Zawiszą
Rzgów.

– Generalnie nie możemy
narzekać, bowiem kluczowi
zawodnicy prawdopodobnie
pozostaną w naszym zespo-
le. Stopniowo przedłużamy
kontrakty, dotyczy to cho-

ciażby Łukasza Dziąga oraz
Rafała Komorowskiego. Na
razie zajęcia odbywają się
cztery razy w tygodniu popo-
łudniami na własnych obiek-
tach. 29 lipca zmierzymy się
z Zawiszą Rzgów, 1 sierpnia
z MKS 2000 Tuszyn, 5 sierp-
nia z GLKS Ksawerów,
8 sierpnia z LKS Różyca, na-
tomiast 12 sierpnia z Koleja-
rzem Łódź – mówi kierownik
PTC, Maciej Sochalski. (BART)

Włókniarz prawie 
dogonił Sokoła

Pięć goli na początek
PRZYGOTOWUJĄCY się do

gry w V lidze piłkarze Burzy
Pawlikowice mają za sobą
pierwszy mecz kontrolny. Be-
niaminek w spotkaniu z LKS
Kwiatkowice zdobył pięć go-
li, ale tyle samo stracił.

W drużynie z Pawlikowic
wystąpiło trzech nowych gra-
czy. Tomasz Janica, Piotr Mora-

wiec (obaj PTC) oraz Dawid Ko-

wal nie potrzebowali dużo
czasu, by wkomponować się
w nową drużynę. Janica zdo-
był nawet dwa gole, a Kowal
jednego. Pozostałe dwa strze-
lili Sokołowski i Wiszowaty.
Burza: Wójt – Dynaryński, Ju-
rek, Morawiec, Olejnik – Peć,
Błoch, Wiszowaty, Oberle 
– Antoniak, Janica oraz Soko-
łowski, Kowal. (BAP)

Brąz Gabrysi w Gorzowie
WYCHOWANKA UKS Piątka

Konstantynów, podopieczna
trenera Roberta Bujnowicza 
– Gabrysia Bakies, zdobyła brą-
zowy medal pływackich mi-
strzostw Polski 13-latków, któ-
re odbyły się w Gorzowie Wiel-
kopolskim.

Gabrysia wywalczyła go na
dystansie 100 m stylem motyl-
kowym, zajęła też piąte miejsce

na 400 m stylem zmiennym, szó-
ste na 800 m stylem dowolnym
i siódme na 100 m stylem grzbie-
towym. Na wyróżnienie zasłu-
guje też Michalina Zbrojewska,
która trzy razy pływała w fina-
łach i zajęła siódme miejsce na
200 m stylem klasycznym, ósme
na 400 m stylem zmiennym i 100
m stylem klasycznym. Z kolei
Klaudia Marciniak była dwudzie-
sta na 400 m stylem zmiennym,
26. na 200 m stylem zmiennym
i 29. na 200 m stylem klasycz-
nym.

Natomiast 14-latkowie pod
opieką trenera Mariusza Wędry-

chowicza rywalizowali na Mi-
strzostwach Polski w Dębicy.
Konstantynowanie pływali w sze-
ściu finałach. Justyna Burska
zajęła 10. miejsce na 200 i 800
m stylem dowolnym. Paula Mar-

ciniak była 14. na 400 m stylem
zmiennym, a sztafeta kobiet
w składzie Burska, Marciniak,
Marta Gruszczyńska, Aleksandra

Cichecka zajęła 10. miejsce na
dystansie 4 x 100m stylem do-
wolnym oraz 11. na 4 x 200m sty-
lem dowolnym. (BAP)

PABIANICCY SIATKARZE

amatorzy wygrali V między-
narodowy turniej siatków-
ki w Plauen. Tym samym
obronili tytuł wywalczony
przed rokiem. 

W imprezie wzięły udział
reprezentacje sześciu miast
partnerskich. Podobnie jak
w niedawnym turnieju w cze-
skim As, pabianiczanie nie
przegrali w zawodach na-
wet seta. Pierwsze pojedyn-
ki eliminacyjne wygrywali
gładko. Najpierw 2:0 (14, 13)
z ekipą Siegen, a później
równie szybko z Hofem (do
11 i 13) i drugą drużyną Plau-
en (do 12 i 14). W półfinale

zmierzyli się z pierwszym
zespołem Plauen, który uległ
pabianiczanom do 19 i 20. 

Finał nie był tak zacięty,
jak można było się tego spo-
dziewać. Pabianiczanie tyl-
ko w pierwszym secie prze-
grywali 10:12, ale zwycięży-
li do 20. W drugim od po-
czątku prowadzili i wygra-
li do 16. 

W Plauen zagrali: Agniesz-

ka Cyrańska, Agnieszka Ra-

czyńska, Karolina Rogala, To-

masz Mikuta, Przemysław

Antosiak, Łukasz Kuliberda,
Łukasz Stencel i Zbigniew

Grzanka. 
(BAP)

Plauen znów zdobyte!

Burza szuka piłkarzy
BURZA SZUKA piłkarzy z rocznika 1994 i młodszych do

tworzonej drużyny młodzieżowej. Treningi będą się odby-
wały trzy razy w tygodniu: w poniedziałki, środy i piątki
o godz. 17. Kontakt: 609-83-23-73. (BAP)

Robert Bujnowicz i Gabrysia
Bakies FOT. ARCHIWUM

FOT. ŁUKASZ KASPRZAK

FOT. MACIEJ STANIK


