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Lekka atletyka - rekreacja - patronat „Expressu” Każdy uczestnik będzie mógł wspomóc akcję charytatywną serce-Lilki

Sławomir Kabat
s.kabat@express.bydgoski.pl

Już za 10 dni odbędzie się największa impreza biegowa w mieście - I PKO Bydgoski Festiwal Biegowy. Organizatorzy proponują
udział w rolkarskiej dziesiątce, początek godz. 9.00, biegu na 10 km
(start godz. 10.00) oraz
półmaratonie (10.10). Organizatorzy nie zapomnieli również
o dzieciach.
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Nagród przygotowali organizatorzy dla uczestników biegów
i wyścigu na rolkach

Na
niebieskiej
bieżni
przed stadionem w porze rozgrywania biegów odbędą się konkurencje dla dzieci w każdym wieku, a ponadto na głównym stadionie zaplanowano zawody
z cyklu lekkoatletyka dla każdego. Współorganizatorem jest Stowarzyszenie Lekkoatletyczne
WKS Zawisza.
Na dorosłych kibiców czekają strefa expo. Na stoiskach będą
wystawiać się producenci odzieży sportowej, odżywek i usług
odnowy biologicznej, a komu zabraknie sił będzie się mógł
wzmocnić z mobilnych barów
i restauracji: Food Truck Festiwal,
które serwować będą potrawy
kuchni z całego świata. Odwiedzający będą mogli skosztować
między innymi: burgerów, pieczonych kasztanów, meksykańskiego burrito czy pysznej kawy
i smakowitych donutów.
Sponsorem tytularnym jest
PKO BP. Firma wspiera imprezy
biegowe od kilku lat.
- Tylko w 2015 roku nasza firma zaangażowała się w 50 największych imprez biegowych
w całym kraju, w których brało
udział 106 uczestników - mówi-

ła Agnieszka Kielichowska, Dyrektor Biura Komunikacji PKO
BP. - Wspieramy akcję „Biegam
bo lubię” oraz akcje charytatywne. Tylko w ubiegłym roku nasza
fundacja przekazała potrzebującym ponad 2,4 mln zł. Trwają zapisy do wyścigu rolkarzy, biegu
na 10 km i półmaratonu. Uczestnicy otrzymają pakiety startowe,
a w nich m.in. okolicznościowe
koszulki. Więcej szczegółów
na
stronie
www.pkobydgoskifestiwalbieg
owy.pl
Podczas trwania imprezy odbędzie się akcja charytatywna
pod hasłem biegam dla „Lilki”.
2-letnia dziewczynka jest ciężko
chora na serce. Może jej pomóc
operacja w Niemczech, której
nie refunduje NFZ. PKO BP zobowiązał się, że za każdego
uczestnika, który założy kartkę
na strój biegowy wpłaci na konto dziewczynki środki. Więcej
informacji
na
stronie:
www.siepomaga.pl/serce-Lilki.
Organizatorzy szczególną
uwagę zwracają na bezpieczeństwo. Nad zdrowiem uczestników czuwać będą cztery karetki
oraz ratownicy medyczni na mo-

Niewidomi i słabowidzący Zawodnicy KSN Łuczniczka pobiegli w Łapach

FOT. NADESŁANE

Podium to ich miejsce

Brązowy medal w biegu na 5 km zdobyła GEORGINA MYLER (na podium
z prawej). Nagrody wręczała TERESA HERNIK, prezes zarządu PFRON

Sportowcy z KSN Łuczniczka już na dobre
weszli w sezon. Bydgoszczanie startując
w krajowych imprezach
odnoszą sukcesy.
Marek Fabiszewski
m.fabiszewski@express.bydgoski.pl

Biegacze z bydgoskiego klubu
zajęli czołowe miejsca w biegu
na 5 km MP niewidomych
i słabowidzących, który odbył
się w Łapach k. Białegostoku

w ramach XVI Biegu Ulicznego
im. Waldemara Kikolskiego.
Były utytułowany paraolimpijczyk w maratonie (złote
medale w Atlancie i Sydney)
zginął w maju 2011 roku w wypadku samochodowym w Czechach, podczas powrotu z zawodów we Włoszech. Co roku
w jego rodzinnej miejscowości
organizowany jest bieg ulicznym.
Wtedy w wypadku ucierpiał
jego przyjaciel Tomasz Chmurzyński. Czterokrotny paraolimpijczyk w maratonie po zakończeniu profesjonalnej za-

wodniczej kariery (startuje już
tylko amatorsko), został trenerem i szkoli bydgoskich niewidomych i słabowidzących.
- Praca Tomka daje już rezultaty, jego nowi wychowankowie zdobywają już medale. Cieszę się, że po trzech latach
upowszechniania biegania
w środowisku osób niewidomych i słab widzących, tak wielu nowych zawodników pojawiło się w klubie, również kobiety, a szczególnie Georgina
Myler. Wszyscy oni mają doskonały przykład do naśladowania. Jest to dopiero początek
sezonu co napawa ogromnym
optymizmem na pozostałe imprezy mistrzowskie - mówi
Krzysztof Badowski, dyrektor
KSN Łuczniczka Bydgoszcz.
Szkolenie sportowe osób
niewidomych i słabowidzących
dofinansowane jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz
bydgoski ratusz.

WYNIKI Z BIEGU W ŁAPACH
Niewidomi: 3. miejsce Rafał Machnikowski;
Niedowidzący (mężczyźni): 2. miejsce Tomasz Chmurzyński, 4. miejsce Wojciech Debner,
6. miejsce Przemysław Musiał, 7. miejsce Krzysztof
Badowski ;
Niedowidzący (kobiety): 3. miejsce Georgina
Myler (wszyscy KSN Łuczniczka Bydgoszcz).¹

Takie profesjonalne koszulki otrzymają wszyscy uczestnicy biegu. Odbiór pakietów startowych na trybunie B Zawiszy: w piątek (20 maja) godz. 18.00 - 20.00, sobota (21 maja) 9.00 do 20.00, niedziela (22 maja) 7.00 do 9.00.

torach. Trasy będą wygrodzone
płotami, taśmami i pachołkami.

Zmiany w ruchu kołowym

Podczas trwania zawodów
w rejonie osiedla Leśnego nastąpią w godz. 8.00 do 13.00
utrudnienia w ruchu kołowym

i komunikacji miejskiej. Część
ulic będzie całkowicie zamknięta, a część częściowo wyłączona z ruchu. Zarząd Dróg
Miejskich i Komunikacji Publicznej przygotowuje specjalne
komunikaty, które wkrótce będą ogłoszone.

Bezpłatne parkingi

Do godz. 8.30 uczestnicy imprezy będą mogli wjechać i zaparkować auta na terenie Zawiszy. W czasie trwania biegów kibice pragnący zaparkować samochód w Myślęcinku będą
zwolnieni z opłat.¹

Lekka atletyka - rekreacja Najlepsi pojadą w czerwcu do Łodzi

Coraz bliżej finału
Ponad 300 uczestników wystartowało
w ostatniej eliminacji
„lekkoatletycznych
czwartków” na stadionie przy ul. Sielskiej.
Sławomir Kabat
s.kabat@express.bydgoski.pl

Dziś odbędzie się kolejna eliminacja, a za tydzień ostatnia. Początek o godz. 15.00, zapisy
od godz. 14.30. 2 czerwca zaplanowano finał miejski na Zawiszy, a w połowie czerwca finał
ogólnopolski w Łodzi.
Wyniki ostatnich eliminacji:
zwycięzcy - roczniki 2003: 60 m
Zuzanna Rybak (SP 56) 8,10
i Kacper Czesiński (SP 14) 7,80;
300 m Katarzyna Kierzek (SP
69) 49,50; Krystian Wszołek (SP
69) 45,40; 600 m Alicja Ziółkowska (SP 65) 2.04,70; 1000 m
Jakub Hojan (SP 46) 3.00; rzut
piłeczką palantową Zuzanna
Madaj (SP 65) 44,00 i Dominik
Grabowski (SP Kotomierz)
55,00; skok w dal Iwona
Strużewska (SP Kotomierz) 4,16
i Krystian Wszołek (SP 69) 4,63;
skok wzwyż Nadia Michalska
(SP 32) 1,30 i Mikołaj
Bartkowiak (SP 63) 1,40.

Roczniki 2004: 60 m Oliwia
Krawczyk (SP 63) 8,50 i Mateusz Gąsior (SP 69) 8,50; 300 m
Martyna Warawąsowska (SP
64) 47,80 i Dawid Rosiński (SP
31) 49,80; 600 m Klaudia Biskup (SP 69) 1.59,70; 1000 m
Wiktor Kościelak (SP 27)
3.34,10; rzut piłeczką palantową Daria Kubiś (SP 31) 35,0; Jakub Matuszyński (SP 14) 45,0;
skok w dal Martyna Warawąsowska (SP 64) 4,05 i Mateusz
Gąsior (SP 69) 4,48; skok
wzwyż Marta Kucińska (SP 14)
1,20 i Bartosz Duliński (SP 32)
1,25.

Roczniki 2005: 60 m Wiktoria Glińska (SP 56) 8,90 i Miłosz
Redmerski (SP Kotomierz) 8,60;
300 m Julianna Bąkowska (SP
64) 51,00 i Mateusz Kurland (SP
14) 52,00; 600 m Dominika
Ronkiewicz (SP 69) 2.02,50;
1000 m Piotr Wnuk (SP 63)
3.40,20; rzut piłką palantową
Karolina Szymańska (SP Kotomierz) 26.00 i Olaf Podsiadło
(SP 16) 34,0; skok w dal Julianna
Bąkowska (SP 64) 3,93 i Igor Duda (SP 69) 3,88; skok wzwyż
Dominika Ronkiewicz (SP 69)
1,20 i Daniel Koczorowski (SP
56) 1,20.¹

FOT. FILIP KOWALKOWSKI

Przynajmniej 2500
uczestników weźmie
udział w I PKO Bydgoskim Festiwalu Biegowym. Impreza odbędzie się 22 maja - start
i meta na Zawiszy.

FOT. TOMASZ CZACHOROWSKI

Biegaj, kibicuj, baw się z rodziną na festiwalu

Każdy uczestnik może startować w dwóch konkurencjach: biegowej i technicznej

