
T
rzecia wygrana w tym sezonie
znacznie poprawiła atmosferę
w drużynie i przede wszystkim

pozwoliła uwierzyć, że można jeszcze
powalczyć o utrzymanie się w ekstra-
klasie. – Ja w to wierzę – przekonuje
trener PTK, Sławomir Depta. – Czeka-
my na jutrzejsze derby. Zrobimy
wszystko, żeby ten mecz wygrać.

Starcie z ŁKS Siemens AGD w Ło-
dzi (godz. 16) będzie ostatnim spotka-
niem rundy zasadniczej. Gdyby speł-
niły się marzenia Depty i jego pod-
opiecznych, PTK rundę zasadniczą
zakończyłby z czterema zwycięstwa-
mi, a ŁKS miałby zaledwie jedno wię-
cej.

Przypomnijmy, że w pierwszym

spotkaniu obu drużyn PTK pokonał
68:65 ŁKS. Wówczas w drużynie z Pa-
bianic nie grała bohaterka ostatnich
meczów PTK Rashidat Page (25 punk-
tów z Uteksem) i Danielle Page,
a w ŁKS nie było Sary Elliott i Joyce
Ekworomadu.
■ PTK AFLOFARM VICARD PABIANICE
– UTEX RYBNIK 80:61 (30:13, 16:23,
14:12, 20:13)
PTK: Sadiq 25, Głaszcz 17, Page 13,
Jankowska 12, Szyćko 7, Szałecka 2,
Piestrzyńska 2, Szemraj 2, Proszczen-
ko, Bogacka, Szymańska, Błaszczyk.
Utex: Radwan 20, Trafimava 11, Cho-
mać 8, Jaroszewicz 6, Siwczak 5, Kur-
dziel 4, Chomicka 3, Stanek 2, Podle-
śny 2, Moszkowicz. (BAP)
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Kibice koszykarek PTK Aflofarm Vicard Pabianice wreszcie doczekali się

ich kolejnego zwycięstwa w ekstraklasie. Pabianiczanki we własnej hali

pokonały 80:61 Utex ROW Rybnik i przedłużyły nadzieje na utrzymanie

się w koszykarskiej elicie.

JEST NADZIEJA

W PABIANICACH 

Lepiej po przerwie

Złote medale dla PKT

DRUŻYNA CZWARTOLIGOWEJ Pogo-
ni Salmar Łask Kolumna wreszcie
pokazała, że potrafi grać w piłkę.
W sparingowym meczu pokonała
Victorię Szadek 7:2. Trzy bramki
strzelił Jan Karp, dwie Artur Sadura,

a po jednej Krzysztof Cichosz i Seba-
stian Plisiecki. Cztery asysty zapisał
na swoim koncie Filip Sysio. 

Dziś o godz. 12 w Zgierzu w spa-
ringu Pogoń zmierzy się z miejsco-
wym Włókniarzem. (P)

Dziś po raz ostatni drukujemy
kupon plebiscytowy na
najlepszego sportowca powiatu 
pabianickiego. Na zgłoszenia
czekamy do 27 marca!

Od kilku tygodni przyjmujemy
zgłoszenia kandydatów do ty-
tułu najlepszego sportowca po-
wiatu. Nazwiska pięciu zawod-
ników, którzy zyskali Państwa
uznanie i sympatię, prosimy
wpisać na poniższym kuponie

konkursowym i przesłać go do
naszej redakcji. 

Przed rokiem zwyciężyła ko-
szykarka PTK Pabianice Eweli-
na Gala, drugie miejsce zajęła
tenisistka PKT Pabianice Kata-
rzyna Kaleta, a trzeci był ciężaro-
wiec Włókniarza Konstantynów
Damian Kuczyński.

Wśród Czytelników, którzy
nadeślą kupon, rozlosujemy trzy
nagrody niespodzianki.

(BAP)

Wybieramy najlepszych
sportowców powiatu!
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TENISISTKI PKT Pabianice się-
gnęły po tytuł halowych mi-
strzyń Polski! To drugi złoty

medal w historii pabianickie-
go klubu. Poprzednim razem
triumfowały Dominika Olszew-
ska i Hanna Kuklińska. Tym ra-
zem złote medale zawisły na
szyjach bardzo utalentowanych
Edyty Ciepluchy i Katarzyny Ka-
lety.

Pabianicki duet w finale po-
konał 2:0 Warszawiankę. Kale-
ta wygrała 6:4, 6:4 z Joanną Szym-
czyk, zaś Cieplucha po trwają-
cym dwie godziny meczu zwcię-
żyła 2:6, 7:6 (7-5), 7:6 (7-5) Alek-
sandrę Rosolską. Po tym trium-
fie pabianiczanki zapewniły so-
bie tytuł, a warszawianki zre-
zygnowały z meczu deblowe-
go.

(BAP)

WIELKIMI KROKAMI zbliża się inaugu-
racja piłkarskiej piątej ligi. W przedostat-
nim meczu kontrolnym Włókniarz Pa-
bianice pokonał 2:1 Orła Piątkowisko.

Do przerwy pabianiczanie przegrywa-
li 0:1. Tradycyjnie już w przedsezono-
wych sparingach, lepiej zaprezentowali
się w drugich 45 minutach. Już pierwsza
akcja, którą wykończył Damian Kozłewski
przyniosła wyrówanie, a wynik spotka-
nia w 52 min strzałem głową ustalił Piotr
Urbaniak.
Włókniarz: Kępka – Kłucjasz, Załoga,
Wojciechowski – Kluch, Urbaniak, Grąc-
ki, Starzyński, Molski – Bernaciak, Ko-
złewski oraz Komoszyński – Stężycki,
Chmielecki, Barski, Stefański, Usiak.

Dziś o godz. 14 w ostatnim sprawdzia-
nie zmierzą się z MKS Tuszyn, a za ty-
dzień ich pierwszym rywalem w walce
o punkty będzie GLKS Dłutów. (BAP)

Pogoń pokazała, że potrafi

DZISIAJ W ŁĘCZYCY,
w meczu kontrolnym
z miejscowym Górnikiem
piłkarze Włókniarza Kon-
stantynów przejdą gene-
ralną próbę przed inaugu-
racją rozgrywek rundy
wiosennej III ligi.

– Wprawdzie nasi piłka-
rze przegrali przed tygo-
dniem w sparingowym me-
czu z Zawiszą Rzgów 2:3,
ale do tego wyniku nie
można przywiązywać więk-
szej wagi – uważa prezes
Włókniarza Bogdan Micha-
lak. – Trzeba brać pod uwa-
gę fakt, że zespół nasz jest

jeszcze w trakcie budowy.
W porównaniu do rundy
jesiennej minionego roku
w podstawowym składzie
pierwszej drużyny nastą-
piły duże zmiany personal-
ne. Doszło aż ośmiu no-
wych zawodników. Praw-
dopodobnie wzmocni nas
jeszcze jeden z I ligi, z któ-
rym prowadzimy rozmo-
wy.

Trener Witold Obarek
dwoi się i troi, aby przygo-
tować swoich podopiecz-
nych jak najlepiej do run-
dy rewanżowej. Jako kie-
rownictwo klubu zrobili-

śmy wszystko, aby naszą
drużynę zasilili piłkarze,
zgodnie z jego życzeniem.
Kierunek działania jest
jak najbardziej prawidło-
wy. Pozyskaliśmy warto-
ściowych zawodników, któ-
rzy powinni zagwaranto-
wać nam utrzymanie się
w III lidze.

Pierwszym, rzeczywi-
stym sprawdzianem aktu-
alnych możliwości naszej
drużyny, będzie 21 marca
mecz o punkty z MKS Kut-
no, drużyną, z którą prze-
graliśmy jesienią 0:1. 

(M. ST.)

185 ZAWODNIKÓW z 16 klubów
z całej Polski rywalizowało na
pływalni w Konstantynowie
w XIII zawodach o Puchar Bur-
mistrza Konstantynowa.

Z pływaków UKS Piątka Kon-
stantynów najlepiej spisała się
Justyna Burska, która została
najlepszą zawodniczką w rocz-

niku 1995 r. Justyna wygrała
wyścigi na 100 m st. motylko-
wym (1,09,45 s) oraz 100 m st. do-
wolnym (1,03,10 s).

Dziś najmłodsi zawodnicy
UKS będą rywalizować w mi-
strzostwach klas III w Tuszy-
nie.

(BAP)

Triumf w przedostatnim sparingu
PIŁKARZE PIĄTOLIGOWEGO PTC po-

konali na własnym boisku w przed-
ostatnim meczu sparingowym przed
inauguracją rundny wiosennej MKS
2000 Tuszyn 3:1 (1:0). Gole dla pabia-
niczan zdobyli: Dawid Kubasiewicz,
Tomasz Janica i Kacper Kosmala.

Podopieczni trenera Andrzeja Do-
broszka wystąpili w składzie: Świercz
– Kosmala, Karbowiak, Drewniak,

Pintera – Tybura, Bomba, Bogdan,
Kubasiewicz – Janica, Kacprzyk oraz
Suchecki, Kling, Szynka i Golba.

Takie zwycięstwo musi cieszyć,
tym bardziej że napięcie powoli ro-
śnie. Dzisiaj PTC zagra jeszcze na
murawie SMS w Łodzi z Kolejarzem
Łódź (godz. 15). Zaś 21 marca zmie-
rzy się w Łęczycy z Górnikiem już
w walce o punkty. (BART)

Generalna próba WłókniarzaCztery gole GKS

PIŁKARZE GKS Ksawerów
w sparingowym spotkaniu po-
konali Iskrę Dobroń 4:3. Bram-
ki dla drużyny trenera Leszka
Józefiaka zdobyli Jakub Le-
szowski 2, Marcin Sadło i Artur
Wiatr. 

– Przygotowania przebiega-
ją bez zakłóceń i raduje, że for-
ma drużyny stale rośnie – mó-
wi prezes Adam Topolski. – Dwie
bramki zdobył Kleszowski, któ-
rego przejście do naszej druży-
ny jest bardzo blisko. W nie-
dzielę na własnym boisku ro-
zegramy kolejny mecz kontro-
lny. Tym razem zmierzymy się
z RKS Łódź. 

(HOF)

Edyta Cieplucha

Pływali po Puchar Burmistrza


