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„Siopek” pojedzie
już w Krakowie?
Marcin Jędrzejewski
podpisał z Zooleszcz
Polonią kontrakt
do końca sezonu

„Isia” zagra
w Bydgoszczy!
Agnieszka Radwańska,
która zakończyła
karierę, znowu wyjdzie
nakort - 22 czerwca
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Piłka nożna - Nie widzę powodu, żeby zwalniać trenera Piotra Gruszkę - mówi Dominik Malicki, prezes sekcji piłki nożnej Chemika Moderatora

Jednego tygodnia
awans do IV ligi wywalczył Zawisza, spadek z III ligi zaliczył
Chemik i awansować
do ekstraligi mogą
dziewczyny z KKP.
Marcin Karpiński
sport@express.bydgoski.pl

Środowa kolejka nie przyniosła
dobrych wiadomości dla kibiców Chemika Moderatora i Polonii Bydgoszcz. Chemicy będą
musieli pożegnać się z trzecią ligą, a to oznacza, że w czwartej
prawdopodobnie zabraknie
miejsca dla polonistów.
Trzecie zwycięstwo chemików w rundzie wiosennej (w
środę 1:0 z Jarotą Jarocin), niewiele dało, gdyż gracze Piotra
Gruszki pozostali na szesnastym miejscu w tabeli. Wygrała
bowiem też będąca nad kreską
Gwardia
Koszalin
(1:0
z Wierzycą Pelplin). Na trzy kolejki przed końcem sezonu
Gwardia masześć „oczek” prze-

wagi nad Chemikiem Moderatorem. Ale trzeba też pamiętać,
iż w przedostatniej kolejce dostanietrzypunktywalkowerem
za pojedynek z Wdą Świecie
(wycofała się z rozgrywek) i ma
lepszy bilans bezpośrednich
meczów z bydgoską drużyną (2
razy po 2:1).
– Tonaszkolejny spadekz tej
klasy rozgrywkowej i będziemy
myśleć, co dalej - mówi ze
smutkiem w głosie Dominik
Malicki, prezes sekcji piłki nożnej BKS Chemik. – Nie widzę
powodów, żeby zwalniać trenera Gruszkę i robić kadrową rewolucję, bomogępowtórzyć to,
co mówiłem po poprzednim
spadku: dobrze funkcjonujący
klub nawet po degradacji, musi
wciąż sobie radzić. Na trzecią ligę czegoś nam jednak brakuje.
Nie chcę bez przerwy powtarzać, że wszystko zależy od pieniędzy, lecz w tym sezonie razem z Wierzycą mamy najmniejsze budżety. Pomyślimy
nad dalszą strategią i czy warto
tak skakać między ligami.
Spadek Chemika Moderatora oznacza problemy dla Polonii Bydgoszcz. Z IV ligi spadną

w tej sytuacji cztery zespoły,
na razie – na cztery kolejki
przed końcem – są to Unia/
Drobex Solec Kuj., Wisła Nowe,
Kujawiak Kowal i czwartym zespołem jest właśnie Polonia.
Biało-czerwoni ulegli w środę
Budowlanym KS Bydgoszcz 1:2
i mają do bezpiecznego miejsca
aż 7 pkt straty. Chełminianka
musi więc tracić punkty, a Polonia wszystko wygrywać, ale czy
tak się stanie?
Natomiast tylko punktu brakuje piłkarkom KKP Bydgoszcz
w dwóch ostatnich spotkaniach, żeby mogły cieszyć się
z awansu do ekstraligi. Czy będą świętować sukces już jutro
w Warszawie?
W ten weekend wszystkie
bydgoskie ekipy grają w sobotę:
III liga: Górnik Konin – Chemik Moderator (17.00);
IV liga: Włocłavia – Budowlany KS (11.00), Notecianka
Pakość – KP Polonia (16.00),
Sparta Brodnica – Unia/Drobex
Solec Kuj. (16.00);
V liga: Radzynianka Radzyń
Chełmiński – Zawisza ( 17.00);
I liga kobiet: Praga Warszawa – KKP (12.30).¹

FOT. TOMASZ CZACHOROWSKI

Piłkarze z Wyżyn wracają na niziny. Co dalej?

PiłkarzeChemika Moderatoradługo bronili się przed spadkiemz III ligi. Degradacjadokonałasię trzykolejki przed końcem

Bydgoski lekkoatleta mistrzem Polski
LEKKA ATLETYKA

FOT. NADESŁANE

Kacper Jażdżewski jest bardzo utalentowanym sportowcem. Startuje w dyscyplinach zimowych i letnich.
Niedawno zdobył dwa złota
na lekkoatletycznej bieżni.

Kacper Jażdżewski ze złotym medalem MP juniorów w towarzystwie prezesa Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego Łukasza Szeligi

Paralekkoatletyczne Mistrzostwa Polski juniorów i juniorów młodszych odbyły się 1719 maja w Tarnowie.
Niedowidzący
Kacper
Jażdżewski startował na 800
i 1500 metrów, w których wygrywał. W klasyfikacji ogólnej
wśród biegaczy (sprinty i dłuższe dystanse) zajął 2. miejsce.
17-letni sportowiec pochodzi z Czerska, ale na co dzień
jest uczniem Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. L. Braille’a
w Bydgoszczy przy ul. Z. Krasińskiego. A startując w zawodach sportowych reprezentuje KSN Łuczniczkę Bydgoszcz.

Do lekkoatletycznych zmagań Kacpra Jażdżewskiego
przygotowuje Tomasz Chmurzyński (Oculus Bydgoszcz),
były 4-krotny paraolimpijczyk
w maratonie. On też towarzyszył zawodnikowi w Tarnowie.
- W takich zawodach startują grupy łączone z różnymi rodzajami schorzeń i w różnym
wieku - wyjaśnia Tomasz
Chmurzyński. - Niewidomy
może rywalizować z niedowidzącym, zawodnicy po amputacji i ci z kończynami. W konkurencjach biegowych czas
przelicza się na punkty, a stosuje się specjalne wskaźniki.
Kacper Jażdżewski, który
przygotowuje się teraz do
paralekkoatletycznych MP seniorów na Zawiszy (19 lipca),
z powodzeniem startuje też zimą. Na ostatnich MP w biegach
narciarskich
(Kubalonka)
i w biathlonie (Wisła) stawał 4krotnie na podium (1-2-1).¹
MAREK FABISZEWSKI

ym trenerem
kub Wojczyński, dzienni„Przeglądu Sportowego”,
rmował na Twitterze, że
Astoria interesuje się Arm Gronkiem. Dwa lata teobywał on mistrzostwo
ki ze Stelmetem Zielona
, a w ostatnim sezonie
adził zespół Polpharmy
ard Gdański.
zypomnijmy, że Enea
a powróciła do elity po 13
, wygrywając w finale ze
em Wrocław 3-0.¹

