
Od
kiedy koszykarki
Hartmanna wy-
walczyły awans

do ekstraklasy, działacze
klubu pukają do każdych
drzwi wPabianicach, by szu-
kać finansowej pomocy
wutrzymaniu drużyny wnaj-
wyższej klasie rozgrywko-
wej.
Niestety,odmówiły jej wła-

dze miasta imimo wielu spo-
tkań w tej sprawie nic się nie
zmieniło. – Dlatego kolejny
raz muszę powtórzyć, że bez
realnego, a nie śladowego
wsparcia władz miasta nie
mamy szans przystapić do
rozgrywek – mówi prezes
klubu Piotr Zawirski. – Po-
trzebujemy 1,7 miliona zło-
tych, a takiej kwoty nie są
w stanie udźwignąć drobni
sponsorzy. Na pewno nie
w Pabianicach. Miasto mu-
si wziąć na siebie finanso-
wanie ok. 50 proc. zespołu

będącego wizytówką Pabia-
nic. Tyle mniej więcej w tej
chwili brakuje do zamknię-
cia budżetu.

Każdy dzień bez porozu-
mienia w tej sprawie odda-
la drużynę od ekstraklasy. 
– Do 16 czerwca wPLKK mu-

simy przedstawić pierwsze
dokumenty, a miesiąc póź-
niej wpłacić pierwsze pienią-
dze – mówi Zawirski. (BAP)

REORGANIZACJAprzez PZPN
systemu rozgrywek wpolskiej
piłce nożnej spowodowała, że
pięć pierwszych drużyn w ta-
beli obecnej IV ligi będzie
w przyszłym sezonie wystę-
powało w nowej III lidze. Pił-
karze Włókniarza Konstanty-
nów są aktualnie na 6. pozy-
cji, co może im, przy dobrym
układzie, dać awans do wyż-
szej klasy. Ale lepiej byłoby,
gdyby drużyna Konstantyno-
wa zdobyła awans bez ogląda-
nia się na sprzyjające okolicz-
ności.
RAFAŁ DOPIERAŁA, trener
Włókniarza: – Staramy się,
jak tylko możemy, nadrobić
poniesione straty na począt-
ku rundy wiosennej. Dzisiaj,
o godz. 17.30, gramy na wyjeź-
dzie ze Zjednoczonymi Stry-
ków. To bardzo trudny rywal
do pokonania, szczególnie na
własnym boisku. Na szczę-
ście nikt wnaszej kadrze klu-
bowej nie narzeka na kontu-

zje, nie pauzuje też za żółte
kartki. Przystąpimy więc do
tego pojedynku wnajsilniej-
szym składzie.
Nie zakładam z góry, że ten
pojedynek zakończy się na-
szym zwycięstwem. Ale mogę
zapewnić sympatyków naszej
drużyny, że moim podopiecz-
nym, jak imnie samemu, nie
zabraknie ambicji, maksy-
malnej woli walki, aby zdo-
być wStrykowie komplet
punktów.
■ WŁÓKNIARZ 
KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI 
– MKP ZGIERZ 3:1 (2:0)
1:0 – Stęborowski (12),
2:0 – Dopierała (13), 
3:0 – Ziober (61), 
3:1 – Ceglarz (65).
Włókniarz: Jakiel – Lorek
(85, Radwański), Skrydale-
wicz (80, Marczak), Sołtys,
Sieczkowski – Jóźwik, Mar-
ciniak (65, Cetak), Dopiera-
ła, Ziober – Stęborowski, Ga-
jek. (M. ST.)

10
24 maja 2008 r.

NIE ZAGRAJĄ BEZ POMOCY WŁADZ MIASTA

KONSTANTYNÓW

Teraz piłka jest po stronie władz miasta Pabianic. FOT. ŁUKASZ KASPRZAK

Nadal nie wiadomo, czy mimo wywalczonego awansu, pabianiczanki 

będą grać w ekstraklasie koszykówki kobiet. Nie uda się to bez

finansowego wsparcia władz miasta. A te na razie odmawiają pomocy. 

Cel Włókniarza 
– piąte miejsce

Pływali w Ostrowcu i Łodzi
PODCZAS OSTATNICH w tym

sezonie zawodów Grand Prix
Polski w pływaniu rywalizo-
wało dwóch zawodników UKS
Piątka Konstantynów. 
Na pływalni w Ostrowcu

Świętokrzyskim podopieczni
trenera Mariusza Wędrychowi-
cza dwukrotnie znaleźli się
wpierwszej dziesiątce. Wwy-
ścigu na 50 m st. grzbietowym
Sebastian Dobrowolski zajął
dziewiąte miejsce, na tej sa-
mej pozycji na 400 m st. zmien-
nym był Dawid Szwedzki. Na
pozostałych dystansach Da-
wid zajął 11. (na 100 m st.
grzbietowym) i 12. (na 200 m
st. grzbietowym) miejsce.
Ostatnie zawody cyklu GP

stały na wysokim poziomie.
Padło kilka rekordów Polski.
Swój najlepszy czas na 800 m
st. dowolnym sprzed czterech
lat poprawiła Otylia Jędrzej-
czak (8:35.73 s).

Z kolei najmłodsi konstan-
tynowianie na basenie łódz-
kiego Startu rywalizowali w III
rundzie Ligi Dzieci. Wycho-
wankowie Tomasza Kotusa za-
prezentowali dobrą dyspozy-
cję przed zaplanowanymi na
środę na basenie Trójki Łódź
Korespondencyjnymi Mistrzo-
stwami Dzieci z rocznika 1997.
W klasyfikacji klubowej

uplasowali się na czwartej po-
zycji. W klasyfikacji punkto-
wej wyników szóste miejsce
zajęła Żaneta Marciniak (dru-
ga na 50 m st. dowolnym),
awpierwszej dwudziestce naj-
lepszych wyników znalazły
się: Patrycja Krawczyk (trze-
cia na 50 m st. grzbietowym),
Ewelina Nowak (trzecia na 50
m st. motylkowym i szósta na
200 m st. zmiennym) oraz Na-
talia Stępień (szósta na 50 m st.
dowolnym).

(BAP)

Porażka na szczycie
MINIONA KOLEJKA szóstej li-

gi nie była udana dla szóstoli-
gowych piłkarzy GKS Ksawe-
rów. Podopieczni trenera Krzysz-
tofa Stefańczyka w meczu na
szczycie tabeli przegrali 0:2 wy-
jazdowe spotkanie z LKS Sar-
nów.
Dziś o godz. 16 drużyna po-

dejmować będzie Sazana Pęcz-
niew.
– To ostatni zespół w tabeli,
dlatego liczymy na trzy punkty
– mówi prezes Adam Topolski. –
WSarnowie mieliśmy kilka
okazji bramkowych, ale gola
nie udało się zdobyć. Dobre sy-
tuacje do zmiany rezultatu mie-
li m.in. Cichomski, Sobański

iGrzelczyk. Goście objęli pro-
wadzenie w 30 minucie. Póź-
niej my atakowaliśmy, ale nie
udawało się doprowadzić do
remisu. Wkońcówce kontra
gospodarzy zakończyła się zdo-
byciem drugiej bramki. Teraz
zajmujemy czwarte miejsce
w tabeli i do wicelidera tracimy
trzy punkty. Do zakończenia
rozgrywek pozostały jeszcze
trzy kolejki, dlatego walczymy
nadal. Warto dodać, że nasza
druga drużyna bardzo dobrze
spisuje się w rozgrywkach. Nie
przegrała jeszcze wiosną.
Wostatniej kolejce nasi piłka-
rze pokonali Ner Łyżkowice
8:3. (HOF)

Piłkarze Włókniarza spisują się coraz lepiej. Jednak zbyt dużo
punktów stracili na początku rundy wiosnennej. FOT. ŁUKASZ KASPRZAK

Młodziczki PTK poległy 
w Lubartowie
MŁODZICZKOMPabianickiego Towarzystwa Ko-

szykówki nie powiodło się w rozgrywanym wLu-
bartowie ćwierćfinałowym turnieju Mistrzostw
Polski. Podopieczne Marioli Szymańskiej przegra-
ły wszystkie trzy mecze i ostatecznie zajęły czwar-
te, niepremiowane awansem do półfinału, miej-
sce. Za silne dla pabianiczanek okazały się: VBW
GIK Gdynia 39:82 (14:22; 10:21; 6:27; 9:12), MUKS
Poznań 49:81 (11:26; 11:25; 16:16; 11:14) i gospo-
dynie imprezy MUKS Lubartów 47:53 (9:11; 14:10;
11:21; 13:11). Punkty dla PTK: Justyna Szymań-
ska 27, Kinga Brodel 26, Żaneta Kwaśniak 23, Mag-
da Mielczarek 22, Agnieszka Lewandowska 19, Ma-
ria Kiełbasa 10, Martyna Łagowska 8, Justyna Kra-
kowska, Monika Kuźba, Ewelina Bandzierz, Agata
Stencel.
Teraz powodzenia należy życzyć kadetkom

PTK, które pojechały do Wołomina rozegrać tur-
niej półfinałowy. O awans do finału MP rywali-
zować będą zUKS Huragan Wołomin (wczorajszy
mecz rozpoczął się po zamknięciu tego wydania
gazety), MUKS Poznań (dziś) i MKS MOS Wro-
cław (jutro).

(BAP)

Po porażce 0:2 w Sarnowie GKS Ksawerów spadł na 4. miejsce.

NIEPOTRZEBNY
AWANS?

Zagraj na Bugaju!
DZIŚ I JUTROwPabiani-

cach w turnieju swoich
sił mogą spróbować ama-
torzy tenisa ziemnego. 
Losowanie zaplanowa-

no dziś o godz. 9. Impre-

za na kortach na Buga-
ju odbędzie się w czte-
rech kategoriach +35 lat,
+45 lat, open ideble open.
Szczegółowe informacje,
tel. 695 956 132. (BAP)


