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

Od tygodnia przyjmujemy zgłoszenia kandydatów do tytułu
najlepszego sportowca powiatu. Nazwiska pięciu sportowców, którzy zyskali Państwa
uznanie i sympatię, prosimy
wpisać na poniższym kuponie
konkursowym i przesłać go do
naszej redakcji.
Przypomnijmy, że przed rokiem zwyciężyła tenisistka PKT
Pabianice Edyta Cieplucha. Dru-

gie miejsce zajął utalentowany koszykarz, obecnie występujący w AZS Politechnika Warszawa – Michał Michalak. Trzecie przypadło klubowej koleżance Edyty, równie utalentowanej
Katarzynie Kalecie.
W tym roku wiele głosów za
swoją pracę ze szczypiornistami Pabiksu Pabianice zbiera Włodzimierz Stawicki i odnosząca
sukcesy zawodniczka sumo
– Edyta Witkowska Popecka.
Czekamy na kolejne kupony!
Warto głosować, bo wśród Czytelników, którzy nadeślą wypełnione kupony, rozlosujemy trzy
nagrody niespodzianki.
(BAP)

Kupon plebiscytowy
e

NAJLEPSI SPORTOWCY
POWIATU PABIANICKIEGO
W 2009 ROKU
1. .................................................. 5 PKT.
2. .................................................. 4 PKT.
3. .................................................. 3 PKT.
4. .................................................. 2 PKT.
5. .................................................. 1 PKT.
Imię i nazwisko........................................................................................

DZIŚ WRACAJĄ
NA PARKIET
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.

L

iderki pierowszligowych rozgrywek w gr. B
ostatni mecz rozegrały
20 grudnia (pokonały wówczas w Ostrowie Wlkp. 88:76
Ostrovię), ale wcale nie oznacza to, że w tym czasie próżnowały. Wręcz przeciwnie,
trenowały bardzo ciężko, nawet dwa razy dziennie. – Trener Miodrag Gajić jest zwolennikiem pracy, dlatego
dziewczyny nie miały za dużo wolnego. Trenowały nawet między świętami a sylwestrem – mówi dyrektor
sportowy klubu z Pabianic,
Zbigniew Grzanka.
W tym sezonie nie zobaczymy już rozgrywającej Katarzyny Szymańskiej , którą
czeka operacja zerwanych
wiązadeł krzyżowych kolana. To oznacza przynajmniej
półroczną rehabilitację. Pozostałe koszykarki są goto-

we do gry, co najwyżej narzekają na przeziębienie, jak np.
Joanna Szałecka. Dzisiejszy
rywal pabianiczanek, podobnie jak one w poprzednim
sezonie, występował w ekstraklasie, ale z powodów kłopotów finansowych został
zdegradowany do I ligi. Tu
nie idzie im tak dobrze, jak
PA-CO-BANKOWI. Po dwunastu kolejkach z 7 zwycięstwami i 4 porażkami (Finepharm rozegrał 11. spotkań)
zajmuje 4. miejsce w tabeli
i dziś nie powinien poprawić
tego dorobku. Potencjał gospodyń jest znacznie większy, co udowodniły w pierwszym meczu wygrywając
63:49.
Wygraną koszykarki z Pabianic powinny uczcić też
narodziny córeczki Zuzi asystentki trenera Gajicia, Edyty Koryzny.
(BAP)

FOT. MACIEJ STANIK

Katarzynę Szymańską (z piłką) czeka długie leczenie.

Adres.........................................................................................................
...................................................................................................................

Sparingi zamiast ligi

10 medali UKS Piątka

WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE PRZEZ POLSKAPRESSE SP. Z O.O. ODDZIAŁ PRASA ŁÓDZKA,

PIŁKARZE RĘCZNI drugoligowych zespołów Włókniarza Konstantynów i Pabiksu
Pabianice dopiero za tydzień
wznowią rozgrywki. Obie drużyny pracowicie wykorzystują tę przerwę. Szczypiorniści beniaminka z Pabianic
trenują bardzo ciężko i są tego efekty. Pod koniec ubiegłego roku podopieczni Włodzimierza Stawickiego w sparingu z ChKS Łódź pokonali 29:28 występującego w wyższej klasie rozgrywkowej rywala. W tym spotkaniu wystąpili w składzie: Wujcik,
Grzanka – Ratajczyk 6, Pieczyński 5, W. Stawicki 4, Tro-

BLISKO 150 zawodników
wzięło udział w pierwszych
zawodach pływackich roku
2010, a jednocześnie ostatnich przed Mistrzostwami
Polski. Podopieczni trenerów UKS Piątka Mariusza
Wędrychowicza i Roberta
Bujnowicza wystartowali
w pierwszej rundzie zawodów o Puchar Łódzkiego
Okręgowego Związku Pły-

UL. KS. HM. IGNACEGO SKORUPKI 17/19, 90-532 ŁÓDŹ, WYDAWCĘ „EXPRESSU ILUSTROWANEGO”,
MOICH DANYCH OSOBOWYCH DLA POTRZEB NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI PLEBISCYTU NA NAJLEPSZYCH
SPORTOWCÓW POWIATU PABIANICKIEGO 2009 ORAZ W CELACH MARKETINGOWYCH (ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA
29 SIERPNIA 1997 R. O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH, DZ. U. NR 133, POZ. 883).
PODPIS ..................................................

Włókniarz Konstantynów
będzie silniejszy
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, którą 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 piłkarzy Marcina Majewskiego z Pogoni 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 Zawiszą Rzgów, luty: 6 – z Pogonią
Zduńska Wola, 10 – z Concordią Piotrków, 13 – z MKS Kutno, 17 – z ŁKS II, 22– z Włókniarzem Zelów i 6 marca
z Włókniarzem. Wszystkie sparingi odbędą się na naszym boisku.
(M. ST.)

janowski 4, Wróbel 3, S. Stawicki 2, Kaflak 2, Zajączkowski 2, Mielczarek 1, Pietrzykowski.
Trener piątych w tabeli pabianiczan nie wyklucza, że
przed meczem z Azotami II
Puławy rozegra jeszcze jeden
mecz kontrolny. O tym samym myśli też Paweł Kraska,
szkoleniowiec Włókniarza
Pabianice lidera i jedynej niepokonanej drużyny w tym sezonie. Jego podopieczni przygotowują się to ligowego meczu z czwartym w tabeli
MOKS Słoneczny Stok Białystok.
(BAP)

Została dwunastka
W URZĘDZIE MIASTA Pabianice 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, Sparta oraz Zimna Zalewajka, do
gr. B: Szybcy i Wściekli, US
Kapiszon, Dragon, Dziewiątka, a do gr. C: Elektrycy Wy-

sokich Napięć, FC Korona
i Sienkiewicza Records.
Jutro rozgrywki jako pierwsze wznowią drużyny gr. C,
za tydzień spotkają się zespoły gr. B, a za dwa gr. A. Mecze odbywają się w hali sportowej przy ul. Orlej. Do kolejnego etapu awansują po
dwa najlepsze zespoły z każdej grupy.
(BAP)

wackiego. W całym cyklu
rozgrywek, pływacy województwa rywalizują w dwóch
kategoriach wiekowych 13latków oraz 14 lat i starsi.
W poszczególnych konkurencjach Piątka zdobyła 10
medali (3 złote, 6 srebrnych
i 1 brązowy). Na najwyższym
podium stanęli Dawid
Szewdzki, Justyna Burska
i Ewelina Nowak.
(BAP)

Rozpoczynają we wtorek
PIŁKARZOM występującym w klasie okręgowej
PTC powoli kończą się zasłużone (biorac pod uwagę tak udany finisz rundy
jesiennej w ubiegłym roku) urlopy. Na pierwszym
treningu pabianiczanie spotkają się w najbliższy wtorek. Przez kilkanaście dni
zajęcia będą się odbywać
wterenie oraz na siłowni (w
znacznym stopniu będzie
to uzależnione od pogody).
Wiadomo już, że podopieczni trenera Andrzeja
Dobroszka rozegrają
w okresie przygotowaw-

czym dziewięć spotkań sparingowych. Najpierw zmierzą się z Burzą Pawlikowice (6 lutego), następnie zaś
z Włókniarzem Konstantynów (13 lutego), Włókniarzem Pabianice (17 lutego), LKS Różyca (20 lutego), Zjednoczonymi Bełchatów (24 lutego), GLKS
Dłutów (27 lutego), UKS
SMS Łódź (3 marca), Kolejarzem Łódź (6 marca) oraz
Zawiszą Rzgów (13 marca).
Runda wiosenna startuje
20 marca, wówczas PTC zagra z LKS Gałkówek.
(BART)

