
Pabianiczanki pewnie zwy-
ciężyły 72:49 Koronę Kraków
i była to ich jedenasta wygra-
na w tym sezonie.

Ostatni triumf nie przy-
szedł koszykarkom z Pabia-
nic tak łatwo, jak poprzed-
nie. Ale przecież siłę zespo-
łu poznaje się nie wtedy gdy
wszystko dobrze się układa,
ale wówczas, kiedy potrafi
przezwyciężyć własne słabo-
ści. Podopieczne Miodraga
Gajicia i Edyty Koryzny mecz
z trzecią w tabeli Koroną za-
częły źle, nie trafiając do ko-
sza w dobrych sytuacjach,
a do tego słabo wyglądała ich
gra w defensywnie. W efek-
cie przegrywały 13:17 po
pierwszej kwarcie. Na szczę-
ście, w drugiej poprawiły już
skuteczność i na mniej po-
zwalały rywalkom w ataku.

Punktowały Anna Tondel,
Renata Piestrzyńska i Marta
Hałęza i Joanna Szymańska.
Od tej pory na boisku rządzi-
ły już tylko pabianiczanki,
czego najlepszym dowodem
jest zdobycie przez rywalki
zaledwie 5 punktów w dru-
giej kwarcie.

Dzięki temu PA-CO-BANK
nadal pozostaje jedyną niepo-
konaną drużyną na zapleczu
ekstraklasy i pewnie prze-
wodzi w tabeli gr. B. 

Jutro, w ostatnim meczu
w tym roku, pabianiczanki
zmierzą się w Ostrowie Wlkp.
z szóstą w tabeli Ostrovią
(godz. 15). Przez kilka naj-
bliższych tygodni będą mu-
siały radzić sobie bez rozgry-
wającej Katarzyny Szymań-
skiej, która ma naderwane
więzadła w kolanie.

■ PA-CO-BANK PABIANICE –
KORONA KRAKÓW 72:49
(13:17, 19:5, 21:13, 19:14)

PA-CO-BANK: Żytomirska

18, Głaszcz 15, Piestrzyńska
11, Tondel 10, J. Szymańska
8, Bogacka 5, Hałęza 5.

(BAP)
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SKOŃCZYĆ ROK
BEZ PORAŻKI

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, a obecnie wystę-
pujący w AZS Politechnika War-
szawa – Michał Michalak. Trze-
cie przypadło klubowej koleżan-
ce Edyty, równie utalentowanej
Katarzynie Kalecie.

Kto okaże się najlepszy w tym
roku, to zależy od państwa.

Wśród Czytelników, którzy
nadeślą wypełnione kupony,
rozlosujemy trzy nagrody nie-
spodzianki. (BAP)

Piłkarze występującego
w klasie okręgowej PTC
Pabianice nie mogą 
odżałować, że runda 
jesienna już się skończyła.

W ostatnich meczach by-
li bowiem wyjątkowo sku-
teczni. W przyszłym roku
podopieczni trenera An-
drzeja Dobroszka rozpocz-
ną treningi 12 stycznia.
Wszystko wskazuje na to,
iż pabianiczanie rozegra-

ją w przerwie zimowej
dziewięć sparingów. Zmie-
rzą się z: Burzą Pawliko-
wice (6 lutego), Włóknia-
rzem Konstantynów (13
lutego), Włókniarzem Pa-
bianice (17 lutego), LKS
Różyca (20 lutego), Zjed-
noczonymi Bełchatów (24
lutego), GLKS Dłutów (27
lutego), UKS SMS Łódź
(3 marca), Kolejarzem
Łódź (6 marca) i Zawiszą
Rzgów (13 marca). (BART)

Mecz niepokonanych
Szczypiorniści Pabisku

Pabianice byli blisko poko-
nania w Białymstoku
MOKS. Choć przez większą
część spotkania grający bez
Dariusza Wróbla i Tomasza
Mielczarka goście dotrzy-
mywali kroku miejscowym,
ostatecznie przegrali 38:40
(15:20). Dziś, w ostatnim me-
czu w tym roku, będą po-
dejmować ósmy UMKS Trój-
ka Ostrołęka.

Pabiks: Brański, Grzan-
ka, Wujcik – S. Stawicki 8,
Pieczyński 7, Ratajczyk 6,
Adamczyk 5, Trojanowski 5,
W. Stawicki 4, Chłód 2, Ka-

flak 1, Strzelec, Paruszew-
ski.

Siódme zwycięstwo od-
niósł za to Włókniarz Kon-
stantynów. Tym razem pod-
opieczni Pawła Kraski poko-
nali w Lublinie AZS UMCS
31:27 (18:17). Emocjonują-
co zapowiada się ostatni
mecz I rundy. Zajmujący po-
zycję wicelidera Włókniarz
podejmuje dziś (godz. 17.30)
lidera – AZS Politechnika
Warszawa, który w tym se-
zonie wygrał wszystkie spo-
tkania. Włókniarz też nie
poznał jeszcze smaku po-
rażki. (BAP)

Udanie zakończyły rok przed własną publicznością koszykarki pierwszoli-

gowego PA-CO-BANKU Pabianice. 

Jutro Memoriał Czesława Mirosa

Dziewięciu przeciwników

Stowarzyszenie Imprez Spor-
towych Akcja dla Kolarstwa
w Łasku organizuje w niedzie-
lę Świąteczny Turniej Piłki Noż-
nej o Memoriał Czesława Miro-
sa – zmarłego założyciela oraz
prezesa Pogoni Korabia Łask-
-Kolumna. 

Piłkarze zapowiadają, że bę-

dą walczyć do ostatniej sekun-
dy, jak podczas ligowych poje-
dynków. 

Pamięć Prezesa – sportowe-
go pasjonata i barwnego czło-
wieka – zasługuje na to, żeby
pokazać w turniejowych me-
czach ambicję i charakter.

(P)

Na początku tygodnia „piąt-
kowicze” gościli w Urzędzie
Miasta, gdzie z rąk burmi-
strza Krzysztofa Pipińskie-
go nagrody odebrali Justyna
Burska, Anna Dawidowicz,
Michalina Zbrojewska, Ga-
brysia Bakies, Dawid Szwedz-
ki, Ewelina Nowak, Agata
Twardowska i Martyna Mi-
chałowska. Cieszy fakt, że
kolejne zwycięstwa są zauwa-
żane i doceniane przez rzą-
dzących.

Wcześniej pracę tenerów

Mariusza Wędrychowicza
i Roberta Bujnowicza docenił
starosta Pabianicki, Krzysz-
tof Habura. Przez niego wy-
różnieni zostali zawodnicy
UKS-u Michalina Zbrojew-
ska, Gabriela Bakies, Dawid
Szwedzki i Anna Dawidowicz,
którzy mogą poszczycić się
największymi sukcesami
sportowymi w 2009 roku. Oby
nadchodzący, 2010, dla pły-
waków i trenerów z Konstan-
tynowa był równie udany!

(BAP)

Wyróżnienia dla Piątki

Nowy trener Włókniarza
Piłkarze piątoligowego

Włókniarza Pabianice mają
nowego trenera. Na tym sta-
nowisku Jacka Dolińskiego
zastąpił Leszek Rosiński.

Ostatnio Rosiński był szko-
leniowcem MKS 2000 Tu-
szyń. Drużynę Włókniarza
prowadził już w 2006 roku,
kiedy grała jeszcze w IV li-
dze.

Obecnie Włókniarz zajmu-

je czwarte miejsce w V lidze.
Runda jesienna w wykona-
niu pabianiczan była bardzo
udana – zwyciężyli w 11 me-
czach, 6 razy przegrali i co
ciekawe jako jedyny zespół
w rozgrywkach ani razu nie
zremisowali. Jak Włókniarz
będzie radził sobie pod wo-
dzą Rosińskiego, dowiemy
się dopiero wiosną.

(BAP)

Trzecie miejsce Sandry

Pabianiczanka wygrała trzy
pojedynki, a w półfinale zaled-
wie jednym punktem (14:15) ule-
gła Natalii Zakrzewskiej (AZS
AWF Warszawa).

W rywalizacji chłopców do-
brze spisał się Jakub Jurewicz,
który dotarł do ćwierćfinału.
Przegrał w nim 9:15 z później-

szym finalistą Mateuszem Knit-
terem (AZS AWF Gdańsk) i zo-
stał sklasyfikowany na 6. pozy-
cji.

Pozostałe miejsca Zjednoczo-
nych: 17. Weronika Czajka, 24.
Aleksandra Kunicka, 28. Pau-
lina Keller, 44. Justyna Czajka.

(BAP)
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Wybieramy najlepszych
sportowców powiatu!

Wraz z końcem niezwykle udanego roku dla UKS 
Piątka Konstantynów wiele wyróżnień i nagród 
odebrali młodzi zawodnicy i trenerzy klubu. 

Sandra Keller a, florecistka Zjednoczonych Pabianice,
stanęła na najniższym stopniu podium zawodów
Pucharu Polski juniorów młodszych , które odbyły się 
w Gdańsku.


