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Mądrzejsi po sparingach?
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Piłka nożna. Za tydzień ekipa z Gdańskiej leci na 10-dniowy obóz do Hiszpanii. Będą nowi zawodnicy?
MAREK FABISZEWSKI
Za nieco ponad trzy tygodnie pierwszy mecz ligowy
Zawiszy z Górnikiem Łęczna.
W którym miejscu przygotowań jest bydgoski zespół?
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Zawiszanie są w trakcie stacjonarnego zgrupowania na
swoich obiektach. Trzy mecze kontrolne i każdy z nich
w innym składzie. Sparingi
mają to do tego, że trenerzy
sprawdzają w nich nowych
zawodników, bądź tych testowanych. Ale trener Mariusz
Rumak miał ograniczone
pole manewru.
W
pierwszym
meczu
z Olimpią Grudziądz (1:1)
nie mógł skorzystać z ośmiu
piłkarzy, których zmogła grypa żołądkowa. Zamiast biegać po boisku, leżeli w łóżkach. We wtorek z dwoma
kolejnymi I-ligowymi drużynami (4:4 z Chojniczanką
i 1:1 z Wisłą Płock) kadrowo
było już lepiej, ale i tak byd-

goski szkoleniowiec musiał
wprowadzić na boisko wielu
zawodników z drużyny rezerw i juniorów.
Trzy sparingi i żadnego
wygranego, czy to powinno
niepokoić trenera Rumaka?
Na pewno zdenerwował się
po I połowie meczu z Wisłą,
gdy rywale w końcówce zdobyli gola z rzutu wolnego.

//
Nie będę ciągle wam podpowiadał co i jak!
To wy macie się sami organizować na boisku!
Trener Mariusz Rumak
Trener nie przebierał wtedy w słowach. Stojąc z boku
boksu można było usłyszeć:
- Mam w d...e, że to nie ty
kryłeś tego zawodnika, synku! Nawet ja wiedziałem, że
ta wrzutka będzie na długi
słupek. Nie będę ciągle wam
podpowiadał co i jak! To wy

macie się sami organizować
na boisku! Skończyłem!
Po meczu trener Rumak
podszedł do tego już spokojniej, żartując: - Nie wolno
podsłuchiwać. Ale sami widzieliście, że to był niepotrzebny gol.
A o całym sparingu powiedział: - Widać było przede
wszystkim,
że
jesteśmy
w ósmym dniu zgrupowania,
szczególnie w tym drugim
meczu w końcówce, kiedy
młodym chłopakom z Płocka
metry szybciej uciekały spod
nóg. Przewidywałem, że tak
może być, ale szkoda, że nie
było zwycięstwa.
Zawiszanie będą trenować
do czwartku, potem dostaną
trzy dni wolnego. Do zajęć
wrócą w poniedziałek, a we
wtorek wylecą na 10-dniowe
zgrupowanie w Hiszpanii.
W jakim składzie? Czy dojdą nowi zawodnicy? Z trzech
ostatnio testowanych na
Gdańskiej jest tylko Gruzin
z polska przeszłością - Zurab
Ciskaridze...

s pec j a l n e oświ a dc z en i e ekst ra kl a sy s a

Kibolom - nie!

Rafael Porcellis strzelił dwa
gole. Czy Zurab Ciskaridze
przekona Mariusza Rumaka?
FOT: TOMASZ CZACHOROWSKI

W nawiązaniu do zdarzenia
na stadionie Zawiszy, Ekstraklasa SA wydała specjalne
oświadczenie: „Ekstraklasa
SA stanowczo potępia skandaliczny incydent, do jakiego
doszło w nocy z poniedziałku
na wtorek na stadionie w
Bydgoszczy. Dostrzegamy
w nim poważne i realne
zagrożenie dla integralności futbolu w Polsce. Za
niedopuszczalne uważamy
jakiekolwiek działania
zmierzające do zastraszenia
piłkarzy, pracowników czy
właścicieli klubów ekstraklasy. Pragniemy wyrazić
naszą solidarność z ofiarami
tego haniebnego ataku.
Oczekujemy od organów
administracji publicznej,
że zrobią wszystko, aby
ochronić zaatakowane osoby
przed eskalacją przemocy, a
także zidentyfikują i ukarzą
sprawców tego karygodnego

incydentu. Nie istnieje żadne
usprawiedliwienie dla wykorzystywania piłki nożnej jako
narzędzia do promowania
nienawiści - żaden spór ani
żadne racje stron, które w
nim uczestniczą. Podpisali:
Bogusław Biszof (prezes
zarządu) i Marcin Animucki
(wiceprezes).”
Przypomnijmy, że kibole w
nocy z poniedziałku na wtorek wnieśli na płytę główną
stadionu przy ul. Gdańskiej
atrapy trumien z krzyżami
i tabliczkami, na których
umieścili inicjały właściciela
drużyny Radosława Osucha
oraz 14 piłkarzy. Ponadto na
trybunie B zawiesili transparent z obraźliwym napisem.
Okoliczności tego zdarzenia
bada policja. W sprawę
wkroczyła też prokuratura. Z
kolei prezydent Bydgoszczy
Rafał Bruski zażądał wyjaśnień od kierownictwa CWZS
Zawisza, dlaczego dopusz(Fa)
czono do tej sytuacji.

Z roku na rok więcej medali

Niewidomi i słabowidzący. KSN łuczniczka rośnie w siłę. Są nowe dyscypliny

W 2014 roku zawodnicy KSN
Łuczniczka
uczestniczyli
w 88 zawodach krajowych
i zagranicznych, a działacze byli organizatorami albo
współorganizatorami 27 imprez w całym kraju.
Na ME nasi sportowcy
zdobyli dwa medale (srebrny i brazowy) w kręglach
klasycznych. W rywalizacji
krajowej uzbierało się aż 34
medali, w tym 5 złotych. To
wynik znacznie lepszy od

tego z roku 2013 (wtedy „tylko” 21 krążków).
- Aż boję się pomyśleć, co
będzie w roku 2015 - żartuje Krzysztof Badowski, dyr.
KSN Łuczniczka, który spotkanie, na którym podsumowano ubiegły rok, prowadził
razem z Andrzejem Sargalskim, prezesem zarządu.
Oprócz zawodników pucharami i okolicznościowymi medalami oraz dyplomami uhonorowano także ich
trenerów. W ubiegłym roku
rywalizowano w biegach
(średnie dystanse i maraton), w bowlingu, kręglach
klasycznych, szachach, warcabach, brydżu sportowym,
tańcu sportowym, nordic
walking, strzelectwie i showdown, czyli tenisie stołowym.

- Staramy się łamać bariery mentalne i ruchowe,
ułatwiamy sprawdzenie się
w dyscyplinach dotąd niedostępnych dla tej grupy zawodników - wyjaśnia K. Badowski. - Nowym projektem
będzie triathlon, stanowiący
wyzwanie dla osoby niewidomej i jego przewodnika,
wspólnie pokonujących morderczy dystans. Planujemy
również stworzenie grupy
zawodników w sekcji wspinaczkowej. Wybieramy się
też na narty na tradycyjny
bieg w Jakuszycach.
Działaczom KSN Łuczniczka bardzo pomaga bydgoski
ratusz i urząd marszałkowski. Ale potrzebne jest też
wsparcie
społeczeństwa,
stąd apel-prośba o przekaza-
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DZIAŁ SPRZEDAŻY:

MAREK FABISZEWSKI
Centrum sportowe niewidomych i słabowidzących
przy ul. Krasinskiego 3A to
dla nich drugi dom. Tam też
podsumowali ubiegły rok.
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Uhonorowani medaliści i goście spotkania podsumowującego
rok 2014 sportowców niewidomych
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nie 1% odpisu podatku (nr
KRS 0000035474).
Na spotkaniu w siedzibie
przy ul. Krasińskiego 3A Katarzyna Drzewiecka, reprezentująca ratusz, odczytała
list z gratulacjami od prezydenta Rafała Bruskiego.
Z kolei Jan Szopiński,
wiceprzewodniczący Rady
Miasta, powiedział: - Każde
takie podsumowanie w innych klubach ma na celu zliczenie sukcesów, ale wasze
jest szczególne. Dajecie przykład, że można być ze sobą
nie tylko dla medali i rekordów, że razem można pokonać największe przeciwności
losu, ułomności organizmu.
Można tylko podziwiać wasze samozaparcie, waszych
opiekunów i trenerów.
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