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TonajwiększysukceskolarstwatandemowegowKSN
ŁuczniczkaBydgoszcz.AprzecieżAngelikaBiedrzyckaijejpilotkaEdytaJasińska,jaksame
mówią,dopierosięrozkręcają.
Obie na początku lutego sięgnęły po srebro w drużynie mieszanej na welodromie w kanadyjskim Milton. Ścigały się razem z niedowidzącym Adamem Brzozowskim i pilotem
Kamilem Kuczyńskim, wieloletnim reprezentantem Polski
w kolarstwie torowym. W finałowym biegu, na trzy okrążenia, biało-czerwoni przegrali o 2
sekundy z drużyną Holandii.
Transmisje z MŚ można
było oglądać w Internecie. Trzy
noce przed komputerem spędził dyr. KSN Łuczniczka Bydgoszcz, Krzysztof Badowski.
„Oglądałem,ogromnegratulacje,jestemzwas
dumny!”-totreśćjegoesemesadoEdyty.
„Dziękujemy!!!Walczymydokońca,jutrosprinty.
NanastępnychMŚmożemyjużwalczyćomedal”
-toodpowiedźkolarki.

-Debiutnamistrzostwachświataprzeszedłmoje
najśmielszeoczekiwania.Jeszczeroktemunie
wiedziałamzbytwieleokolarstwie,aterazstoję
napodiumzesrebrnymmedalemnaszyiinormalnieniewierzę.
-Udziałwmistrzostwachświatai zajętewysokie
miejscautwierdziłymniewsłusznościzmiany
dyscypliny.Rozpoczynająckolarskąprzygodę
wiedziałam,żesolidnepodstawywyniesione
zwioślarstwapozwoląmina szybkirozwój,alejegotempomniezaskoczyło.
-Uwielbiamrywalizacjęsportową,wniejchcesię
realizować,wykorzystującdotegozdobytąwiedzęidoświadczenie,bosport,tocałemojeżycie.

Przed dziewczynami z KSN
Łuczniczka perspektywa występu na igrzyskach paraolimpijskich w Tokio 2020.
- Nie będzie łatwo. Jeśli
światowa federacja przyzna
Polsce dwa miejsca, to bydgoska para do Tokio na pewno poleci. Jeśli tylko jedno, będzie
walka do samego końca.
A w czerwcu są jeszcze mistrzostwa świata na szosie - wyjaśnia Krzysztof Badowski.
Dyrektor KSN Łuczniczka
Bydgoszcz liczy na 1% na KRS
(0000035474). - Pomóżmy
dziewczynom dojechać do Tokio - zachęca.¹
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Biedrzycka i Jasińska w kolejnych trzech konkurencjach 3 km na dochodzenie, 1 km
na czas i 200 m sprintem - zajmowały 6. miejsce. Gdyby
w Milton bydgoski duet miał
lepszy sprzęt (do Polski jedzie
rama na specjalne zamówienie,
którą zasponsorowała firma
Romet), to kto wie? A i tak wyniki Angeliki i Edyty względem
zwycięzców w porównaniu
Edyty i Karoliny Rzepy z 2019
są o blisko 10 sekund lepsze.
Dla obu zawodniczek start
w Kanadzie był debiutem
na mistrzowskiej międzynarodowej imprezie. Jako debiutantki startowały w każdym
wyścigu jako pierwsze, co nie
było handicapem. W ćwierćfinale na 1 km bydgoszczanki
przegrały z późniejszymi wice-

mistrzyniami z Belgii. Wyścig
o 5. miejsce w sprincie wygrały,
ale po proteście Greczynek zostały przesunięte na 6. miejsce
(Polki przekroczyły linię) .
Co ciekawe, Angelika Biedrzycka i Edyta Jasińska trenują i startują wspólnie dopiero
od października 2019. Słabowidząca Biedrzycka pochodzi
z Warszawy. Pilotka Jasińska
z Dolnego Śląska, to jedna
z czołowych polskich kolarek
torowych ostatnich lat, była zawodniczka Emdeku Bydgoszcz
i Pacifiku Toruń.
Jasińska, która jest też asystentką trenera kadry torowej
kobiet, od razu po powrocie
z MŚ udała się na zgrupowanie
do Portugalii. A Biedrzycka
o swoim występie w Kanadzie
tak mówi na stronie Polskiego
Komitetu Paraolimpijskiego:

Polska drużyna ze srebrnymi medalami. Od lewej: Adam Brzozowski, Edyta Jasińska, Angelika Biedrzycka i Kamil Kuczyński

Koszykówka

FOT. JACEK SMARZ

Kolarstwo tandemowe

Orlen Copernicus Cup
- przemawiają rekordy

KRÓTKO

Rywale Enea Astorii
grają w pucharze

OddziśwArenieUrsynówwWarszawiefinałowyturniejSuzukiPucharuPolskikoszykarzy. Otrofeum
walczy8zespołówEnergaBasket
Ligi.Terminarz i transmisje TV:
czwartek,13lutego
1. ćwierćfinał, 18.00 (Polsat
Sport): Legia Warszawa HydroTruck Radom;
2. ćwierćfinał, 20.30 (Polsat
Sport): Start Lublin - Anwil Włocławek;
piątek,14lutego
3. ćwierćfinał, 18.00 (Polsat Sport
Extra): Stelmet Enea BC Zielona
Góra - Trefl Sopot;
4. ćwierćfinał, 20.30 (Polsat Sport
Extra): Polski Cukier Toruń Asseco Arka Gdynia;
sobota,15lutego
1. półfinał, 14.45 (Polsat Sport
Extra): Legia/Radom - Start/Anwil;
Konkurs wsadów, ok. 17.15 (Polsat
Sport Extra);
Konkurs rzutów za trzy, ok. 17.45
(Polsat Sport Extra);
2. półfinał, 19.00 (Polsat Sport
Extra): Stelmet Enea/Trefl - Polski
Cukier/Asseco Arka;
niedziela, 16 lutego: finał, 17.45
(Polsat Sport Extra).(FA)

Lekka atletyka
Mityng Orlen Copernicus Cup
odbył się w sobotę, ale dopiero po konferencji prezydenta
Torunia Michała Zalewskiego
i dyrektora mityngu Krzysztofa Wolsztyńskiego można
zamknąć temat tej imprezy.
Najważniejszym wydarzeniem
był oczywiście wspaniały rekord świata w skoku o tyczce
20-letniego Szweda Armanda
„Mondo” Duplantisa - 6,17 m!
Szósta edycja Copernicus
Cup przyciągnęła niezmiennie
komplet kibiców na trybuny toruńskiej hali. Jak podkreślają
zawodnicy i organizatorzy,

podczas mityngu panuje niesamowita, gorąca atmosfera,
która sprzyja dobrym występom. W minioną sobotę udział
wzięło 180 zawodników z 43
krajów.
– W Toruniu wystąpiła światowa czołówka zawodników. Ja
mówię, że to jeden z najlepszych mityngów lekkoatletycznych na świecie, ale zawodnicy
twierdzą, że najlepszy. To właśnie nasza publiczność i ta atmosfera „pociągnęły” Duplantisa
do rekordu świata – uważa Krzysztof Wolsztyński, prezes Kujawsko-Pomorskiego
Związku Lekkiej Atletyki, dyrektor Orlen Copernicus Cup
2020.

Jak podkreślił Krzysztof
Wolsztyński, był to mityng rekordów – padły trzy rekordy
świata, 4 rekordy kontynentu,
10 rekordów krajów, 3 rekordy
mityngu, 5 najlepszych wyników na świecie w sezonie i 2
najlepsze wyniki w historii uzyskane w hali w Polsce.
Orlen Copernicus Cup 2020
był także sukcesem medialnym. Pisały o nim największe
prasowe tytuły w Polsce,
a także na świecie: „Washington Post” (USA), „Frankfurter
Allgemeine Zeitung” (Niemcy),
„L’Equipe” (Francja), „Gazetta
Dello Sport” (Włochy), „Aftonbladet” (Szwecja).
(FA)

FOT. GRZEGORZ OLKOWSKI

Bydgoskie dziewczyny
ze srebrnym medalem
MŚ na torze w drużynie

Siatkówka

Pałac mecz z Wisłą
rozegra u siebie

Znamy termin zaległego meczu
z13. kolejki Ligi Siatkówki Kobiet
między Wisłą Warszawa aBankiem Pocztowym Pałac Bydgoszcz - środa, 19 lutego, o18.00
whali Immobile Łuczniczka. Przeniesienie meczu ze stolicy do Bydgoszczy, to efekt porozumienia
między klubami.(DARK)

POLECAMY W TV

11.00PolsatSport(od19.30Polsat Sport Extra). Tenis, turniej
ATP w Rotterdamie
11.00TVPSport. Tenis, turniej
WTA w St Petersburgu
14.15 Eurosport 1 (od 14.35 Polsat Sport Extra). Biathlon, MŚ:
sztafeta mieszana
20.00SportKlub. Koszykówka
kobiet: Arka - ENEA Gorzów
20.45, 21.30 TVP Sport. Piłka
nożna, Puchar Włoch: Milan Juventus, Puchar Hiszpanii:
Real Sociedad - Mirandes.(FA)

LOTTO

ŚRODA, 12.02.

MULTI MULTI – GODZ. 14.00

2,8,11,16,23,26,29,32,[36],39,41,
42,46,48,52,59,64,66,70,71
KASKADA – GODZ. 14.00

2,3,4,5,6,8,13,14,19,20,22,24
SUPER SZANSA – GODZ. 14.00

154463
(FA)

Wyczyn Armanda Duplantisa zostawił w cieniu pozostałe znakomite wyniki Copernicus Cup

Tomasz Gollob po dwóch kolejnych
operacjach. Jest trochę ulgi w bólu
Żużel

PiotrBednarczyk
piotr.bednarczyk@polskapress.pl

Portal„Pobandzie”zamieścił
obszernąrozmowęWojciecha
KoerberaiŁukaszaMalakizTomaszemGollobemnatemat
stanuzdrowiab.żużlowca.
Przypomnijmy, że Gollob uległ
wypadkowi w 2017 roku podczas zawodów motocrossowych w Chełmnie. Miał uszkodzony rdzeń kręgowy, stłuczone płuca. Do dziś jest przykuty do wózka inwalidzkiego,
a do tego jego zmorą są bóle
spastyczne i częste infekcje,
przeszkadzające w realizacji zaplanowanych operacji. Ostatnio jednak doszło do małych
zmian.
- Za mną operacja, którą wykonał profesor Harat - powiedział nasz mistrz świata. - Dała

mi ona troszeczkę ulgi w codziennym bólu. Natomiast
przede mną jeszcze, z pewnością, dużo pracy i wiele operacji,
by dojść do stanu, który zapewni mi niezłe samopoczucie.
Obecny stan, w którym się znajduję, nie jest wymarzony. Jeszcze długą drogę muszę pokonać.
Jakiś czas temu media pisały, że planowana jest operacja Golloba w Stanach Zjednoczonych.
- Jeszcze chwilę musimy się
z tym wyjazdem wstrzymać dodał jednak bydgoszczanin
w wywiadzie dla „Po Bandzie”.
- Czekamy aż upłynie stosowny
czas od ostatnich operacji, bo
tak naprawdę przeszedłem je
ostatnio dwie, o czym mało kto
wie. Jedna była przed świętami
Bożego Narodzenia, druga zaledwie dwa tygodnie temu
z niewielkim okładem.

Jak wygląda przeciętny
dzień Golloba?
- Cały czas jestem, mimo
niepełnosprawności, w pędzie,
nazwijmy to, rehabilitacyjnym
czy pędzie związanym z innymi
sprawami dnia codziennego. Są
okresy, gdy cały czas jestem
w trybie pracy nad swoim lepszym samopoczuciem. Obecnie
90 procent mojego czasu stanowi rehabilitacja. Są spotkania
z lekarzami i każdy dzień mojego życia jest zaplanowany.
Gollob przeżył w życiu mnóstwo wypadków. Na torze najgroźniejsze były te z finału Złotego Kasku we Wrocławiu
w 1999 roku oraz zawodów GP
w Sztokholmie (2013). Miał też
wypadek samochodowy oraz
katastrofę lotniczą, gdy w 2007
roku lecąc na mecz w Tarnowie
awionetką pilotowaną przez
jego ojca Władysława wylądował na drzewie.

