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W Berlinie zaczęli
od eliminacji
Lekkoatletyczne
mistrzostwa Europy
z udziałem bydgoskich zawodnków

Dziewczyny lubią
braz. Chcą więcej
Wioślarki LOTTOBydgostii po europejskim czempionacie w Glasgow
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Piłka nożna Ostatnie sparingi bydgoskich ligowych drużyn przed rozpoczęciem nowego sezonu. Historyczny pucharowy sukces Orła Bydgoszcz

SP Zawisza, beniaminek 5. ligi, się zmienia.
Po sobotniej gierce
wewnętrznej, z bydgoskim klubem umowy podpisało siedmiu
nowych zawodników.
Marek Fabszewski
m.fabiszewski@express.bydgoski.pl

W czwartek prezes SP Zawisza
Krzysztof Bess uścisnął dłoń
prezesa CWZS Zawisza Waldemara Keistera. Powód był oczywisty: SP Zawisza zostaje w szeregach CWZS, a jego zespoły poczynając od naborowych aż
do seniorskiego - w niedalekiej
przyszłości wrócą na Gdańską,
bądź na Sielską w Fordonie.
W sobotę Krzysztof Bess
przystąpił do ofensywy kadrowej, podpisując umowy z siedmioma nowymi zawodnikami.
Oto oni:
Maciej Głuszkowski (ur.
19.03.1999). Nowy-stary zawodnik powraca do klubu, którego jest wychowankiem. Pił-

karz w ostatnim sezonie grał
dla Pomorzanina Serock.
Jakub Karbowski (ur.
18.01.2002). Jest wychowankiem Victorii Koronowo,
a od kilku lat jest zawodnikiem
Zawiszy Bydgoszcz, gdzie
pod czujnym okiem Macieja
Kowalskiego podnosił swoje
umiejętności bramkarskie.
W końcu nadszedł ten moment
i został włączony do kadry seniorów niebiesko-czarnych.
Patryk Kozłowski (ur.
10.11.1997). Jest wychowankiem
Startu
Radziejów,
a w ostatnim sezonie reprezentował barwy Zjednoczonych
Piotrków Kujawski. Warto dodać, że piłkarz jest młodzieżowym wicemistrzem Polski. Tytuł ten wywalczył reprezentując kadrę województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2012 roku.
Maksym Tymchenko (ur.
06.03.1998). Ukrainiec jest wychowankiem Arsenału Kijów.
W ostatnim sezonie grał w klubie Desny Pogreby,wybrany
najlepszym bramkarzem ligi.
Krzysztof Urtnowski (ur.
13.03.1994). Jest wychowankiem Zawiszy, w którym prze-

szedł wszystkie szczeble młodzieżowe. W piłce seniorskiej
zadebiutował w IV lidze w rezerwach Zawiszy. W ostatnich
trzech sezonach Krzysztof
Urtnowski grał w IV-ligowej Pogoni Mogilno.
Jakub
Witucki
(ur.
24.07.1992). Jest wychowankiem Pałuczanki Żnin. W ostatnim sezonie reprezentował barwy Wdy Świecie, na boisku najczęściej występuje na pozycji
obrońcy lub środkowego pomocnika.
Natan
Zniszczol
(ur.
28.06.2000). Jest wychowankiem Unii Janikowo. Przyszedł
do Zawiszy na zasadzie transferu definitywnego. Na boisku
występuje jako boczny obrońca lub boczny pomocnik.
A co słychać u innych ligowców z Bydgoszczy, którzy w ten
weekend rozpoczną rywalizację o mistrzowskie punkty?
W sobotę i niedzielę grali
otatnie sparingi. III-ligowy Chemik Moderator (trener Piotr
Gruszka) wygrał z Pogonią
Mogilno 5:1 (1:1, 3:0, 1:0). Grano
3×30 minut. Bramki: Tomasz
Prejs (22 i 44), Wiktor Osiński

(42 i57), Radek Mik (67) – Antoni Krajnyk (20).
IV-ligowa KP Polonia (trener
Włodzimierza Korecki) przegrała w Wągrowcu z Nielbą 0:3
(gole w 15, 55 i 86 minucie).
Beniaminek IV ligi, Budowlany KS (trener Zbigniew Sieradzki) na Sielskiej w Fordonie
zremisował 1:1 z 5-ligową ekipą
z Łochowa - Sportis Social Football Club. Bramki: Michał
Megger (26) - Patryk Podolski
(40, były zawodnik KP Polonia).
I-ligowe piłkarki KKP (treer
Adam Góral) nowy sezon zaczną tydzień później niż panowie
(19 sierpnia). W niedzielnym
sparingu z II-ligowym WAP
Włocławek wygrały 6:0 (4:0).
Bramki: Natalia Makowska (7
i 40), Ilona Raczkowska (25),
Edyta Sobczyk (31), zawodniczka testowana (49), Monika Kaźmierczak (57).
Runda wstępna Regionalnego Pucharu Polski: Orzeł Bydgoszcz - Megamator Bydgoszcz
2:1 (1:1). Tak na Facebooku
w pierwszym wpisie po meczu
cieszyli się zwycięzcy:
„Możecie wierzyć lub nie!
MaMY TO!”¹

Kolarki na medal i ze stypendium
We włoskiej miejscowości
Maniago odbyły się mistrzostwa świata w kolarstwie
tandemowym i osób niepełnosprawnych. Biało-czerwoni wracają z medalami!
Marek Fabszewski
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Od lewej: ALEKSANDRA TECŁAW (pilotka Iwony Podkościelnej), pilotka
EDYTA JASIŃSKA i KAROLINA RZEPA, które tworzą obiecujący tandem

Dwa srebrne i cztery brązowe
krążki, to dorobek polskiej ekipy, na który złożyły się następujące zdobycze:
Iwona Podkościelna/Aleksandra Tecław
- 2x brąz (indywidualna jazda na czas, wyścig ze
startu wspólnego),
Marcin Polak i Michał Ładosz - srebro (start
wspólny) i brąz (czasówka),
Rafał Wilk - srebro (start wspólny) i brąz
(czasówka).
Przypomnijmy, że Aleksandra Tecław mieszka pod Bydgoszczą i jest pilotką niewidomej lublinianki Iwony Podkościelnej, z którą sięgała już
po złoto mistrzostw świata
(RPA) oraz złoto olimpijskie
(Rio de Janeiro).

Na co dzień pracuje w powstałej jesienią 2017 nowej sekcji
kolarstwa tandemowego KSN
Łuczniczka Bydgoszcz. To
wspólny pomysł jej i dyr. klubu, Krzysztofa Badowskiego.
Tak naprawdę Aleksandra
Tecław jest alfa i omegą w tym
przedsięwzięciu. Oprócz wynajdywania talentów, zajmuje
się planowaniem treningów
i startów oraz szkoleniem.
Jednym z takich talentów
jest Karolina Rzepa, która
mieszka w Gdyni, ale dojeżdża
na treningi do Bydgoszczy.
Do tej pory odnosiła sukcesy
w bowlingu, teraz jeżdżąc razem z pilotką Edytą Jasińską robi dobre wyniki w kolarstwie
tandemowym. Jest szykowana
na paraolimpiadę w Tokio
(2020). Zrobiła ku niej duży
krok. 8. miejsce na MŚ
w Maniago w jeździe na czas
oznacza zdobycie stypendium
ministerialnego (ze startu
wspólnego była 12.).¹
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SP Zawisza się zmienia. Jest siedmiu nowych

Siedmiu nowych w SP Zawisza i moment podpisania kontraktu z Ukraińcem

