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Bydgoszczanki szlifują
formę przed sezonem

Kibice powitali
w Berlinie mistrzów

Zwycięstwo i porażka piłkarek
KKP na zgrupowaniu w Kaliszu Pomorskim 4strona 22

Piłkarze w odkrytym
autobusie i przed Bramą
Branderburską 4strona 23

Trener Waregem ma obawy
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Piłka nożna. Kolejni na testach w Zawiszy, to 28-letni Niemiec Bernhardt i 19-letni Belg Thom

Kibice Zawiszy już wiedzą
na co stać ich piłkarzy
Już tylko dwa dni dzielą nas od
inauguracji nowego sezonu ligo
wego na polskich boiskach. Ligo
wego, bo sezon jako taki został
rozpoczęty 9 lipca meczem o Su
perpuchar. Po zaledwie półtora
miesięcznej przerwie na boiska
wracają drużyny TMobile Eks
traklasie, w tym Zawisza. Kibice
innych zespołów mogą się zasta
nawiać na co stać naprawdę ich
piłkarzy, bo nawet oglądając me
cze sparingowe nie sposób wy
robić sobie zdania o możliwości
drużyny. Do tego potrzeba meczu
o stawkę. A Zawisza taki ma już
za sobą, na Łazienkowskiej z Le
gią, o Superpuchar. 3:2 na wyjeź
dzie, decydujący gol w doliczo
nym czasie, to dobry prognostyk
przed wyjazdem do Waregem.
m.fabiszewski@express.bydgoski.pl
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Rywalizują niewidomi
i słabowidzący
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Zawodnicy
PomorskoKujaw
skiego Klubu Kultury Fizycznej
Sportu i Turystyki Niewidomych
i Słabowidzących „Łuczniczka”
startują w różnych dyscyplinach
i odnoszą sukcesy, albo są tuż za
podium. Oto najciekawsze wyni
ki z ostatnich tygodni:
 drużynowe MP w brydżu spor
towym w Tucholi: 5. miejsce (To
masz Kuziel, Roman Reszczyński,
Kazimierz Zieliński, Andrzej Sar
galski, Danuta Biechowska);
 indywidualne MP w strzelec
twie automatycznym w Ustce: 14.
Grzegorz Kłos;
 MP w l.a. w Białystoku: 4. na
1500 m Wojciech Debner;
 MP na 15 km w Ciechanowie: 3.
Rafał Machnikowski (w kategorii
B1 całkowicie niewidomi), 1. To
masz Chmurzyński i 3. Wojciech
Debner (w kategorii b2 niedowi
dzący);
 indywidualne MP niewidomych
i słabowidzących w bowlingu we
Wrocławiu, kobiety: 1. Mariola
Maćkowiak, 2. Karolina Rzepa,
6. Karolina Trojan, 7. Katarzyna
Świątek (kategoria B1); 3. Miro
sława Malcherek (B2); 1. Hono
rata Borawa (B3); mężczyźni: 8.
Patryk Iks (B1); 3. Arkadiusz Gę
(Fa)
stwiński (B2).

Ostanie treningi zawiszan przed wyruszeniem w drogę na czwartkowy mecz
w Lidze Europy w Waregem (w tle trener Jorge Paixao)
FOT: DARIUSZ BLOCH
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Mecze Legii w TVP,
aż do IV rundy
4Żaden z czwartkowych
meczów polskich drużyn w II
rundzie Ligi Europy nie zostanie pokazany w telewizji. Kibice
będą musieli się zadowolić
jedynie środową transmisją ze
spotkania Legii Warszawa w eliminacjach Ligi Mistrzów z Saint
Patrick’s Athletic.
4Wiele wskazuje na to, że publiczny nadawca pokaże kolejne
spotkania warszawian, jeśli
przebrną pierwszą przeszkodę.
Będzie tak aż do IV rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów, do której
prawa należą już w tej chwili do
platformy NC+. Podobnie zresztą jak faza grupowa tych elitarnych rozgrywek, a także faza
grupowa Ligi Europy. Pozostałe
polskie kluby będą mogły być
zatem pewne transmisji tylko,
jeśli dojdą właśnie tak daleko.

Z Waregem nie,
ale z Bydgoszczy tak?
4W czwartek, 17 lipca, swoje
pierwsze mecze w europejskich
pucharach rozegrają Lech Poznań, Zawisza Bydgoszcz i Ruch
Chorzów. Żadnego z ich spotkań
nie zobaczymy w telewizji, a
powodów takiego stanu rzeczy
jest wiele. Ale podstawowy jest
taki, że się nie opłaca - wyprodukowanie sygnału kosztuje
sporo.
4- Transmisji z Belgii na pewno
nie będzie - informuje Paweł
Ceran z biura prasowego bydgoskiego klubu - ale prowadzimy
rozmowy w sprawie pokazania
przez jedną z telewizji meczu
rewanżowego.
(onet.pl, Fa)

