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Polscy siatkarze
awansowali do III rundy
mistrzostw świata!

SPORT
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Szymon Woźniak śladem Golloba
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Woźniak w Toruniu?
To nie takie proste
Od momentu, gdy Szymon Woźniak został młodzieżowym indywidualnym mistrzem Polski na
żużlu, na internetowych forach
trwa ożywiona dyskusja na temat
ew. transferu 21-latka do grodu
Kopernika. Niektórzy przekonują, że przeprowadzka za miedzę
jest już przesądzona. Według
mnie sprawa nie jest taka oczywista. Po pierwsze: Szymon ma
ważny kontrakt z Polonią na sezon 2015. Co istotne, są w nim
zawarte warunki inansowe. Po
drugie: chętny do zatrudnienia
wychowanka bydgoskiego klubu
musi zapłacić ekwiwalent za wyszkolenie (ok. 700 tys. złotych).
Jakoś nie wydaje mi się, aby torunianie, którzy dysponować będą
znacznie skromniejszym budżetem (z inansowego wsparcia
rezygnuje Roman Karkosik), zechcieli wydawać tak duże pieniądze. I wreszcie po trzecie: „Anioły” kupowałyby kota w worku.
Pamiętajmy, że Szymon Woźniak
kończy wiek juniora i nie wiadomo, jak poradziłby sobie w ekstralidze w debiutanckim sezonie
w gronie seniorów.
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Komplet zwycięstw
Artego we Wrocławiu
Bez porażki zakończyły koszykarki Artego
swój udział w drugim
turnieju towarzyskim.
Tym razem we Wrocławiu podopieczne Tomasza Herkta pokonały rywalki z Basket Ligi Kobiet Ślęzę i Basket Konin (w barwach
tej drugiej drużyny gra Jessica
Lawson, która w poprzednim sezonie występowała w Bydgoszczy) - oraz I-ligową Ostrovię
Ostrów Wlkp.
Wyniki: Artego - Ślęza 79:73,
Ostrovia - Basket Konin 69:61,
Ślęza - Basket 91:69, Artego Ostrovia 94:46, Artego - Basket
Konin 79:66, Ślęza - Ostrovia
82:47. Kolejność: 1. Artego - 3/0,
2. Ślęza - 2/1, 3. Ostrovia 1/2, 4.
Basket - 0/3.
(nad)

Szymon Woźniak z Polonii wygrał w sobotę w Gorzowie finałowy turniej młodzieżowych indywidualnych mistrzostw Polski na żużlu. Ostatni raz zawodnik
z Bydgoszczy triumfował w tej imprezie w 1992 roku. Na najwyższym stopniu podium stanął wówczas Tomasz Gollob. - Jestem przeszczęśliwy. Marzenia się
spełniają! - napisał 21-letni Woźniak na facebooku.
(kris), FOT.: MICHAŁ SZMYD ŻUŻEL 15S

Biegali dla siebie i czworaczków
Rekreacja. 5. Bieg na Szwederowie przeszedł do historii. Do zobaczenia na trasie za rok!
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Zadecyduje piąty mecz

C M
Y K

Drużyna Dębów Osielsko podzieliła się zwycięstwami ze Stalą
BiS Kutno w półinałach play off.
W sobotę triumfowali gospodarze
6:5, a w niedzielę goście w 7 rundzie 22:3. Stan rywalizacji 2:2.
Decydujący mecz (gra toczy się
do trzech wygranych) za dwa tygodnie w Kutnie.
(SK)

metę przybiegły Małgorzata Paczkowska (43.08) i Aleksandra Kozicka (43.40).
5. Bieg na Szwederowie
Gimnazjaliści pobiegli 2 km. Czoznowu się udał, bo dopisała pogołówka wśród dziewcząt: 1. Roksana
da, biegacze i kibice. Wyniki nie
Słupek (G54 Mistrzostwa Sporbyły najważniejsze, jak zawsze
towego) - 07.39, 2. Jagoda Bejtka
liczył się sam udział w zabawie.
(G22) - 09.17, 3. Maria Gawrych 09.51, podium wśród chłopców: 1.
Wystartowały 53 kobiety, 191 męż- Paweł Paduch (G54 MS) - 06.56, 2.
czyzn, 19 gimnazjalistów, 19 biega- Dominik Gapski (G22) - 07.08, 3.
czy ze szkół specjalnych i 24 niewi- Patryk Dembski (G54 MŚ) - 07.21.
domych zawodników.
Odbył się też Bieg Skrzatów na
W biegu głównym open na dy- 100 metrów, a w ramach akcji „Biestansie 10 km (5 pętli po 2 km ze gamy dla bydgoskich czworaczstartem i metą obok Wieży Ciśnień ków!” (Adasia, Piotrusia, Michasia
na ul. Filareckiej) wygrał Sylwester i Bartusia, którzy przyszli na świat
Tuczyński (Byd31 lipca) 10
goskie Okonie),
procent wpiso[ NASZ PATRONAT ]
który na mecie
wego przekzazameldował się
no
rodzicom
z czasem 35.06.
na potrzeby ich
Na podium stanęli też Adam Zięba dzieci. Była też zbiórka rzeczy nie(Trispace) - 35.16 oraz Jarosław Ja- zbędnych do pielęgnacji maluchów.
gieła (TKKF Kolejarz) - 36.00.
O organizację biegu zadbali po
- Dawaj, dawaj! - zachęcali kibi- raz piąty ich inicjatorzy dyr. Krzyszce, gdy biegacze za każdym razem tof Badowski i Tomasz Chmurzyńprzebiegali obok nich, kończąc ko- ski (były paraolimpijczyk w maralejną pętlę.
tonie). Spikerkę prowadzili Barbara
Wśród kobiet najszybsza była Kozber i Mirosław Piesak (były paWiktoria Gurna (42.26), za nią na raolimpijczyk w pływaniu).
MAREK FABISZEWSKI

Niewidomym zawodnikom na trasie pomagali specjalni przewodnicy. W tej
roli zgodzili się pobiec m.in. Tomasz Wojciekiewicz (prezes Express Media SA)
- na zdjęciu, Marek Leśniewski (były olimpijczyk w kolarstwie) i Jan Szopiński
(były wiceprezydent Bydgoszczy).
FOT.: TOMASZ CZACHOROWSKI

