
L
iderki pierowszligo-
wych rozgrywek w gr. B
ostatni mecz rozegrały

20 grudnia (pokonały wów-
czas w Ostrowie Wlkp. 88:76
Ostrovię), ale wcale nie ozna-
cza to, że w tym czasie próż-
nowały. Wręcz przeciwnie,
trenowały bardzo ciężko, na-
wet dwa razy dziennie. – Tre-
ner Miodrag Gajić jest zwo-
lennikiem pracy, dlatego
dziewczyny nie miały za du-
żo wolnego. Trenowały na-
wet między świętami a syl-
westrem – mówi dyrektor
sportowy klubu z Pabianic,
Zbigniew Grzanka.

W tym sezonie nie zoba-
czymy już rozgrywającej Ka-

tarzyny Szymańskiej, którą
czeka operacja zerwanych
wiązadeł krzyżowych kola-
na. To oznacza przynajmniej
półroczną rehabilitację. Po-
zostałe koszykarki są goto-

we do gry, co najwyżej narze-
kają na przeziębienie, jak np.
Joanna Szałecka. Dzisiejszy
rywal pabianiczanek, podob-
nie jak one w poprzednim
sezonie, występował w eks-
traklasie, ale z powodów kło-
potów finansowych został
zdegradowany do I ligi. Tu
nie idzie im tak dobrze, jak
PA-CO-BANKOWI. Po dwu-
nastu kolejkach z 7 zwycię-
stwami i 4 porażkami (Fine-
pharm rozegrał 11. spotkań)
zajmuje 4. miejsce w tabeli
i dziś nie powinien poprawić
tego dorobku. Potencjał go-
spodyń jest znacznie więk-
szy, co udowodniły w pierw-
szym meczu wygrywając
63:49.

Wygraną koszykarki z Pa-
bianic powinny uczcić też
narodziny córeczki Zuzi asy-
stentki trenera Gajicia, Edy-

ty Koryzny. (BAP)
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PA-CO-BANK FAWORYTEM MECZU Z FINEPHARMEM

Katarzynę Szymańską (z piłką) czeka długie leczenie.

DZIŚ WRACAJĄ
NA PARKIET

Już po raz dziesiąty 
zapraszamy Czytelników 
do zabawy. Wybierzcie
Państwo najlepszych 
sportowców powiatu 
pabianickiego.

Od tygodnia przyjmujemy zgło-
szenia kandydatów do tytułu
najlepszego sportowca powia-
tu. Nazwiska pięciu sportow-
ców, którzy zyskali Państwa
uznanie i sympatię, prosimy
wpisać na poniższym kuponie
konkursowym i przesłać go do
naszej redakcji. 

Przypomnijmy, że przed ro-
kiem zwyciężyła tenisistka PKT
Pabianice Edyta Cieplucha. Dru-

gie miejsce zajął utalentowa-
ny koszykarz, obecnie wystę-
pujący w AZS Politechnika War-
szawa – Michał Michalak. Trze-
cie przypadło klubowej koleżan-
ce Edyty, równie utalentowanej
Katarzynie Kalecie.

W tym roku wiele głosów za
swoją pracę ze szczypiornista-
mi Pabiksu Pabianice zbiera Wło-

dzimierz Stawicki i odnosząca
sukcesy zawodniczka sumo 
– Edyta Witkowska Popecka. 

Czekamy na kolejne kupony!
Warto głosować, bo wśród Czy-
telników, którzy nadeślą wypeł-
nione kupony, rozlosujemy trzy
nagrody niespodzianki.

(BAP)

PIŁKARZOM występują-
cym w klasie okręgowej
PTC powoli kończą się za-
służone (biorac pod uwa-
gę tak udany finisz rundy
jesiennej w ubiegłym ro-
ku) urlopy. Na pierwszym
treningu pabianiczanie spo-
tkają się w najbliższy wto-
rek. Przez kilkanaście dni
zajęcia będą się odbywać
wterenie oraz na siłowni (w
znacznym stopniu będzie
to uzależnione od pogody).

Wiadomo już, że pod-
opieczni trenera Andrzeja
Dobroszka rozegrają
w okresie przygotowaw-

czym dziewięć spotkań spa-
ringowych. Najpierw zmie-
rzą się z Burzą Pawlikowi-
ce (6 lutego), następnie zaś
z Włókniarzem Konstan-
tynów (13 lutego), Włók-
niarzem Pabianice (17 lu-
tego), LKS Różyca (20 lu-
tego), Zjednoczonymi Beł-
chatów (24 lutego), GLKS
Dłutów (27 lutego), UKS
SMS Łódź (3 marca), Kole-
jarzem Łódź (6 marca) oraz
Zawiszą Rzgów (13 marca).
Runda wiosenna startuje
20 marca, wówczas PTC za-
gra z LKS Gałkówek. 

(BART)

10 medali UKS Piątka
BLISKO 150 zawodników

wzięło udział w pierwszych
zawodach pływackich roku
2010, a jednocześnie ostat-
nich przed Mistrzostwami
Polski. Podopieczni trene-
rów UKS Piątka Mariusza
Wędrychowicza i Roberta
Bujnowicza wystartowali
w pierwszej rundzie zawo-
dów o Puchar Łódzkiego
Okręgowego Związku Pły-

wackiego. W całym cyklu
rozgrywek, pływacy woje-
wództwa rywalizują wdwóch
kategoriach wiekowych 13-
latków oraz 14 lat i starsi.
W poszczególnych konku-
rencjach Piątka zdobyła 10
medali (3 złote, 6 srebrnych
i 1 brązowy). Na najwyższym
podium stanęli Dawid

Szewdzki, Justyna Burska

i Ewelina Nowak. (BAP)

Po przerwie świąteczno-noworocznej na parkiet wracają koszykarki

pierwszoligowego PA-CO-BANKU Pabianice. Niepokonane w tym sezonie

pabianiczanki dziś o godz. 17 podejmują Finepharm Jelenia Góra.

Rozpoczynają we wtorek

W URZĘDZIE MIASTA Pabia-
nice odbyło się losowanie
grup drugiej fazy Zimowej
Ligi Drużyn Osiedlowych.
W rozgrywkach pozostało 12
drużyn, które podzielono na
trzy grupy. Do gr. A trafili:
Piaski Team, FC Bugaj, Spar-
ta oraz Zimna Zalewajka, do
gr. B: Szybcy i Wściekli, US
Kapiszon, Dragon, Dziewiąt-
ka, a do gr. C: Elektrycy Wy-

sokich Napięć, FC Korona
i Sienkiewicza Records.

Jutro rozgrywki jako pierw-
sze wznowią drużyny gr. C,
za tydzień spotkają się zespo-
ły gr. B, a za dwa gr. A. Me-
cze odbywają się w hali spor-
towej przy ul. Orlej. Do ko-
lejnego etapu awansują po
dwa najlepsze zespoły z każ-
dej grupy.

(BAP)

Włókniarz Konstantynów

będzie silniejszy

Sparingi zamiast ligi
PIŁKARZE RĘCZNI drugoli-

gowych zespołów Włóknia-
rza Konstantynów i Pabiksu
Pabianice dopiero za tydzień
wznowią rozgrywki. Obie dru-
żyny pracowicie wykorzystu-
ją tę przerwę. Szczypiorni-
ści beniaminka z Pabianic
trenują bardzo ciężko i są te-
go efekty. Pod koniec ubie-
głego roku podopieczni Wło-

dzimierza Stawickiego w spa-
ringu z ChKS Łódź pokona-
li 29:28 występującego w wyż-
szej klasie rozgrywkowej ry-
wala. W tym spotkaniu wy-
stąpili w składzie: Wujcik,
Grzanka – Ratajczyk 6, Pie-
czyński 5, W. Stawicki 4, Tro-

janowski 4, Wróbel 3, S. Sta-
wicki 2, Kaflak 2, Zajączkow-
ski 2, Mielczarek 1, Pietrzy-
kowski.

Trener piątych w tabeli pa-
bianiczan nie wyklucza, że
przed meczem z Azotami II
Puławy rozegra jeszcze jeden
mecz kontrolny. O tym sa-
mym myśli też Paweł Kraska,
szkoleniowiec Włókniarza
Pabianice lidera i jedynej nie-
pokonanej drużyny w tym se-
zonie. Jego podopieczni przy-
gotowują się to ligowego me-
czu z czwartym w tabeli
MOKS Słoneczny Stok Bia-
łystok.

(BAP)

Została dwunastka

Piłkarze Włókniarza 

Konstantynów rozpoczynają

przygotowania do rundy 

rewanżowej  dziś o godz.10

na własnym obiekcie. 

Włókniarz nie jest bez szans

na wywalczenie awansu do

III ligi, ponieważ na wiosnę

wszystkie mecze rozegrają

na własnym stadionie.

– Rzeczywiście, jesteśmy
w dość korzystnej sytuacji, któ-
rą chcemy w 100 procentach
wykorzystać – mówi trener
konstantynowskiej drużyny
Witold Obarek. – W związku
z tym staramy się wzmocnić

nasze szeregi. Już zdołaliśmy
pozyskać dwóch nowych piłka-
rzy Marcina Majewskiego z Po-
goni Zduńska Wola i Partyka
Krymeusa, a w sobotę pojawią
się dalsi. Muszę jeszcze tutaj
dodać, że do gry powraca po
dłuższej przerwie Marcin
Wrzesiński.

Plan meczów kontrolnych
naszej drużyny przedstawia się
następująco: styczeń: 23 
– z TUR-em Turek, 27 – z Zawi-
szą Rzgów, luty: 6 – z Pogonią
Zduńska Wola, 10 – z Concor-
dią Piotrków, 13 – z MKS Kut-
no, 17 – z ŁKS II, 22–  z Włók-
niarzem Zelów i 6 marca
z Włókniarzem. Wszystkie spa-
ringi odbędą się na naszym bo-
isku. (M. ST.)

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

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

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

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

5. .................................................. 1 PKT.
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Wybieramy najlepszych
sportowców powiatu!

FOT. MACIEJ STANIK


