
D
rużyna spod Krakowa
prowadziła tylko na po-
czątku spotkania po

punktach najlepszej w Do-
menach Agaty Szołtysek (sio-
stry występującej w ŁKS Sie-
mens AGD Katarzyny Kenig).
Na tym skończyła się gościn-
ność pabianiczanek, które
po pierwszej kwarcie trady-
cyjnie za sprawą skutecz-
nych Olgi Żytomirskiej i Anny
Tondel prowadziły już 24:7.
W kolejnych odsłonach tre-
ner Miodrag Gajić dał pograć
zmienniczkom, które na tle
niezbyt wymagającego rywa-
la spisywały się bardzo do-
brze. Udanie przed pabiani-
cką publicznością zadebiuto-
wała też Małgorzata Chomicka
(trzy razy rzuciła za „trzy’’),
która trafiając równo z syre-
ną ustaliła wynik meczu.

To było już szesnaste zwy-
cięstwo PA-CO-BANKU, któ-
ry jest jedyną niepokonaną

drużyną na zapleczu ekstra-
klasy. Dziś w przedostatnim
spotkaniu w pierwszej fazie
rozgrywek pabianiczanki za-
grają w Katowicach (godz. 16)
z wiceliderem tabeli – AZS
AWF. To spotkanie zapowia-
da się bardzo atrakcyjnie.
Pierwszy mecz obu drużyn,
szczególnie w pierwszej po-
łowie, stał na wysokim pozio-
mie. PA-CO-BANK zwyciężył
wówczas 79:64.

W ostatnim meczu gr. B
pabianiczanki za tydzień
zmierzą się z AZS Rzeszów.
Później czeka je rywalizacja
w grupie mistrzowskiej.
■ PA-CO-BANK PABIANICE
– DOMENY SIEMASZKA 85:53
(24:7, 18:11, 23:16, 20:19)
PA-CO-BANK: Żytomirska
18, Tondel 15, Chomicka 13,
Kowalska 11, Głaszcz 10, Pie-
strzyńska 6, Bogacka, 4, Sza-
łecka 4, Hałęza 4, Michałow-
ska 0. (BAP)
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PA-CO-BANK NIE PRZEGRA JUŻ DO KOŃCA?

Koszykarki PA-CO-BANKU górują nad rywalkami.

LIDER JEDZIE
DO WICELIDERA

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

Czekamy na zgłoszenia kandy-
datów do tytułu najlepszego
sportowca powiatu. Nazwiska
pięciu sportowców, którzy zy-
skali Państwa uznanie i sympa-
tię, prosimy wpisać na poniż-
szym kuponie konkursowym
i przesłać go do naszej redak-
cji. 

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.

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

(BAP)

NIEOCZEKIWANYM, ale zasłużonym
zwycięstwem 34:30 Pabiksu Pabianice
nad Włókniarzem Konstantynów za-
kończył się derbowy pojedynek dru-
goligowych szczypiornistów. To była
pierwsza porażka konstantynowian
w tym sezonie. Kluczem do sukcesu
oprócz determinacji okazała się świet-
na gra w obronie i zespołowość. Świet-
nie dysponowany był Dariusz Wróbel
(8 goli), którego wspomagali Marcin
Trojanowski (6 goli) i Michał Kaflak (6
goli).

Porażka kosztowała Włókniarz utra-
tę pozycji lidera (został nim AZS Poli-
technika Warszawska), a Pabiks utrzy-
mał 6. miejsce. W ten weekend obie
drużyny nie grają. Konstantynowia-

nie pauzują z powodu wycofa-
nia się z rozgrywek KS Azoty II
Puławy, a pabianiczanie prze-
łożyli swój mecz z AZS UŁ PŁ
Anilaną Łódź na 6 lutego i kibi-
cują w Wiedniu reprezentacji
Polski na mistrzostwach Euro-
py.
■ PABIKS PABIANICE 
– WŁÓKNIARZ KONSTANTYNÓW
ŁÓDZKI 34:30 (14:13)
Pabiks: Zajkiewicz, Grzanka,
Brański – Wróbel 8, W. Stawicki
6, Trojanowski 6, Kaflak 6, Miel-
czarek 3, Pieczyński 3, Chłód 2, Strze-
lec, Pietrzykowski, Dumka, Adam-
czyk.
Włókniarz: Biernat, Oklejak – B. Ko-

sma 11, Rajchert 7, Knol 3, Rutkowski
3, Całkowski 3, J. Kosma 2, Sobór,
Główczyński, Drelich, Salamaga, Ka-
czorowski, Pietrasiak. (BAP)

Medale Piątki na mistrzostwach
ROZPOCZĄŁ się cykl Zimowych

Mistrzostw Polski. W Zamościu
walczyli czternastoletni zawod-
nicy UKS Piątka. I robili to nie-
zwykle skutecznie. Gabriela Ba-
kies zdobyła dwa medale, brąz
na 100 mot. i brąz na 200 zm.
Michalina Zbrojewska zdobyła
swój pierwszy medal w karie-
rze, brąz na 200 klas. W klasy-
fikacji medalowej na 108 klu-
bów biorących udział w mistrzo-

stwach Piątka uplasowała się
na 24. miejscu.

Z kolei w Ostrowcu rywalizo-
wali trzynastolatkowie. Eweli-
na Nowak wystąpiła w finale 200
m st. grzbietowym, w którym
zajęła 6. miejsce, a Natalka Stę-
pień w finale B na 800 dow. 16
miejsce w Polsce. Młodzi pły-
wacy Piątki wypłynęli już na
szerokie wody!

(BAP)

Jeśli na boisku spotyka się pierwsza z ostatnią drużyną, wynik spotkania jest
łatwy do przewidzenia. W 16. kolejce I ligi przewodzący w tabeli PA-CO-BANK
Pabianice pokonał 85:53 zamykające tabelę Domeny Siemaszka Piekary.

W weekend trochę odpoczną

Iskra też już trenuje
PIŁKARZE ISKRY Do-

broń rozpoczęli przygo-
towania do rundy wio-
sennej w klasie A. 

– Na razie ćwiczymy
tylko w hali – mówi pre-
zes Janusz Szerffel. – Zi-
ma nie zezwala, aby wyjść
na boisko. Drużyna odli-
czyła się w komplecie,
a dodatkowo do szero-
kiej kadry zostało włą-

czonych czterech najzdol-
niejszych juniorów na-
szego klubu. Za wcześnie
mówić jeszcze o ewentu-
alnych wzmocnieniach,
bo nie ma jeszcze budże-
tu na ten rok. W lutym
mamy zaplanowanych
szereg sparingów z dru-
żynami A klasy i ligi okrę-
gowej.

(HOF)

PIŁKARZE WŁÓKNIARZA Kon-
stantynów bardzo starannie
przygotowują się do rundy wio-
sennej IV ligi na własnych obiek-
tach. Trzeba przyznać, że mają
ku temu wystarczająco dobre
warunki, łącznie z boiskiem
ze sztuczną nawierzchnią.

– W mijającym tygodniu roze-
graliśmy dwa mecze kontrolne
– opowiada trener Witold Oba-
rek. – Najpierw pokonaliśmy
Górnika Łęczyca 7:3 (3:0) po

bramkach Marcina Majewskie-
go 2, Piotra Okrasy 2, Roberta
Jończyka, Zdzisława Stęborow-
skiego, Dariusza Przezaka
i Aleksandra Kiermuza po 1,
a trzy dni poźniej zremisowali-
śmy z Zawiszą Rzgów 2:2 (1:0).
W tym spotkaniu gole dla nas
zdobyli: Robert Jończyk i Mar-
cin Rachubiński. W piątek
i w sobotę daję swoim podopiecz-
nym odpoczynek od piłkarskiej
roboty. (M. ST.)
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Wybieramy najlepszych
sportowców powiatu!
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Pabiks górą w derbach!

Kluczem do zwycięstwa okazała się obrona
szczypiornistów Pabiksu. FOT. ŁUKASZ KASPRZAK

Sandra dzisiąta w Toruniu
W KOLEJNYCH zawodach Pu-

charu Polski juniorów młod-
szych, które tym razem odbyły
się w Toruniu 10. miejsce zaję-
ła florecistka Zjednoczonych
Pabianice, Sandra Keller. Pabia-
niczanka wygrała wszystkie wal-
ki eliminacyjne, a w decydują-
cej fazie turnieju uległa 8:15 Mar-
cie Thiem z Budowlanych Toruń.

Pozostałe zawodniczki Zjed-
noczonych zajęły miejsca 22. 
– Weronika Czajka, 24. – Justyna
Czajka, 34. – Aleksandra Kunic-
ka i 36. – Paulina Keller. Wśród
florecistów na 20. miejscu ry-
walizację zakończył Jakub Ju-
rewicz, który dziś będzie wal-
czył w Pucharze Europy w War-
szawie. (BAP)


