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Sport

Sport niewidomych i słabowidzących Podsumowanie startów zawodników KSN Łuczniczka w kraju i na świecie oraz działalności organizacyjnej klubu w roku 2015

Zawodnicy KSN Łuczniczka uczestniczyli
w 91 zawodach krajowych i zagranicznych,
a klub był współ- lub organizatorem 20 ogólnopolskich imprez.
Marek Fabiszewski
m.fabiszewski@express.bydgoski.pl

Bydgoscy sportowcy na mistrzostwach Polski niewidomych i słabowidzacych zdobyli 29 medali. Z mistrzostw świata przywieźli 2 medale i były to
zdobycze Karoliny Rzepy, która wywalczyła dwa brązowe
krążki na MŚ w bowlingu.
- W 2014 roku był ogrom
medali i baliśmy się, żeby
w 2015 roku nie zejść poniżej
pewnego pułapu. Okazało się,
że ten rok był znowu bardzo
dobry, zarówno pod względem
szkoleniowym, sportowym i finansowym - mówi Krzysztof
Badowski, prezes KSN Łuczniczka, podsumowujac ubiegły
rok. - Mieliśmy zabezpieczony
budżet na cały rok, dofinansowanie przez miasto Bydgoszcz

i ministerstwo sportu i turystyki na szkolenie zawodników.
Nasi sportowcy startowali
w wielu imprezach rangi mistrzowskiej. To co sobie zaplanowaliśmy w roku 2015, udało
nam się zrealizować. Na przełomie lutego i marca byliśmy
na nartach w Jakuszycach,
gdzie podczas Biegu Piastów
nasi zawodnicy startowali
w mistrzostwach Polski na 10
i 15 km. Następnym naszym celem
promocyjnym
był
triathlon, w którym też wystartowaliśmy. W 2015 roku przez
sito konkursowe przeszły dwa
nasze duże projekty. Jednym
z nich są turnieje złożone z szachów i warcabów, kręgli klasycznych oraz brydża sportowego. Drugi, to cykl biegowy
Pucharu Polski organizowany
w całym kraju.
Wszystkie zawody i imprezy organizowane przez KSN są
dofinansowane ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), miasta Bydgoszcz i ministerstwa sportu
i turystyki. Ponadto ratusz sfinansował zakup bieżni treningowej, z której korzystają wszy-
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Z roku na rok coraz lepiej. Są widoki na przyszłość

KRZYSZTOF BADOWSKI (z prawej) jest prezesem i członkiem zarządu KSN,
działa w Wojewódzkiej Radzie Pożytku Publicznego oraz w podobnej radzie
w bydgoskim ratuszu. W jego osobie Bydgoszcz jest też obecna w strukturach
krajowych Olimpu (sport wyczynowy) i Crossu (sport dla wszystkich)

scy członkowie klubu w siedzibie przy ul. Krasińskiego 3A.
A jakie plany działacze KSN
mają na nowy rok?
- Przygotowaliśmy aplikacje
do trzech dużych projektów.
Wszystkie trzy przeszły pozytywnie weryfikację i są na liście
do dofinansowania. Będą ponownie te złożone turnieje,
bedzie też cykl biegów, ale bardziej rozbudowany: zamiast
czterech aż osiem imprez, no

Wyjazdowy weekend ligowców
ZAPOWIEDZI
Koszykówka. W weekend rozegranych zostanie większość
spotkań 17. kolejki Tauron
Basket Ligi Kobiet. Artego (2.
miejsce, bilans 13-3) zagra w sobotę w Łodzi z Widzewem (8.
lokata, 5-11). W I rundzie Artego
wygrało pewnie we własnej hali 85:53.
Koszykówka. W 22. kolejce I ligi
zawodnicy Astorii (10-11), zmierzą się w Radomiu z rezerwami
Rosy (9-12). Bydgoszczanie

u siebie przegrali z tym rywalem 63:73.
Tenis stołowy. Zooleszcz Gwiazda zagra dziś o godz. 18.00
w Grudziądzu z Olimpią-Unią
w kolejnym meczu Superligi.
Faworytem są gospodarze, którzy z bilansem 13-1 przewodzą
w tabeli. Bydgoszczanie zajmują 7. miejsce (6-8). W pierwszym
meczu
Olimpia
wygrała na Bronikowskiego 3:1.
Siatkówka. W 17. kolejce Orlen
Ligi kobiet Pałac wyjeżdża
na mecz z KSZO Ostrowiec.
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ŻUŻEL
To już jedenasta edycja
konkursu wiedzy o bydgoskim żużlu. Tym razem
uczestnicy będą musieli
wykazać się znajomością
historii żużla nad Brdą
z lat 1951-2015.

siedzi. Liczymy też na uczestników poprzednich konkursów, którzy zdali już maturę.
Muszą oni jednak pamiętać,
aby dokooptować przynajmniej
jednego „młodzieżowca”.
Na zgłoszenia czekamy do
8 lutego. Pisemne eliminacje
odbędą się 13 lutego w siedzibie
MDK nr 5 przy ulicy
Krysiewiczowej w Fordonie. Finał, w formie ustnego quizu, 20
lutego w tym samym miejscu.

NAD, KRIS, FA

KIEROWNIK REDAKCJI REGIONALNEJ:
Jarosław Reszka, tel. 52 32 60 762
j.reszka@express.bydgoski.pl

KOORDYNATOR WYDAŃ LOKALNYCH:
Jarosław Kubiak, tel. 52 32 60 716
j.kubiak@express.bydgoski.pl

go rozpowszechniania tylko i wyłącznie
po uiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem
i w zgodzie z postanowieniami regulaminu.

DZIAŁ SPRZEDAŻY:
dyrektor: Adrian Basa, tel. 52 32 60 800
sprzedazowy@expressmedia.pl

REDAKTORZY WYDAŃ:
tel. 52 32 60 741

KIEROWNIK DZIAŁU SPORTOWEGO:
Krzysztof Wypijewski, tel. 52 32 60 784
oraz 52 32 60 721 i 52 32 60 722
sport@express.bydgoski.pl

WYDAWCA
Express Media Sp. z o.o.
85-058 Bydgoszcz, ul. Warszawska 13

Marketing: tel. 52 32 60 788
Prenumerata: tel. 52 32 60 803
Biuro Reklamy: tel. 52 32 60 877;
biuro.reklamy@expressmedia.pl
Biuro Ogłoszeń: tel. 52 32 60 734
Biuro Konkursów: tel. 52 32 60 705

005985203

Robert Borzyszkowski, tel. 52 32 60 727
Marek Jagła, tel. 52 32 60 742
newsroom@express.bydgoski.pl
KIEROWNIK WYDANIA MAGAZYNOWEGO:
Barbara Jadzińska-Zgubieńska,
tel. 52 32 60 725
b.jadzinska@express.bydgoski.pl

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Wydawca ma prawo odmówić
publikacji ogłoszenia bez podania przyczyny.
¹ - umieszczenie takich dwóch znaków
przy Artykule, w szczególności przy Aktualnym Artykule, oznacza możliwość jego dalsze-

Warto wiedzieć
W KSN trenują
w 14 dyscyplinach
a Pomorsko-Kujawski Klub Kul-

tury Fizycznej Sportu i Turystyki
Niewidomych i Słabowidzących
Łuczniczka Bydgoszcz ma siedzibę przy ul. Krasińskiego 3 A.
a Klub liczy 364 członków z dysfunkcją wzroku, z czego szkoleniem sportowym objętych jest
114 zawodników, trenujących
i biorących udział w zawodach.
a W KSN Łuczniczka są następujące sekcje: kręgle klasyczne,
bowling, bydż sportowy, szachy,
warcaby 100-polowe, taniec
sportowy, biegi długodystansowe, narciarstwo biegowe, strzelectwo sportowe, pływanie,
nordic walking, showdown (tenis stołowydla niewidomych),
turystyka, triathlon.
a Działacze KSN Łuczniczka
Bydgoszcz liczą na wsparcie
społeczenstwa, stąd apel-prośba
o przekazanie 1% odpisu podatku (nr KRS 0000035474).

Do wygrania karnety na Polonię.
Zgłoszenia tylko do poniedziałku

Pomysłodawcą zabawy jest
Piotr Libera z Młodzieżowego
Domu Kultury nr 5 w Fordonie.
Od samego początku wspiera
go „Express Bydgoski”.
Do konkursu może zgłosić
się każdy, bez względu na wiek.
Drużyny mogą być jedno-,
dwu- lub trzyosobowe. Warunek: w zespole musi być przynajmniej jedna osoba do wieku
maturalnego (w maju będzie
zdawać egzamin dojrzałości).
Mogą być rodziny, znajomi, są-
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Spotkanie w poniedziałek
o 18.00 (transmisja w Polsacie
Sport). W pierwszym meczu
było 3:2 dla pałacanek.
Piłka nożna. I-ligowy Zawisza
gra w sobotę o 16.00 w Gdańsku sparing z ekstraklasową
Lechią. Mecz na normalnym
boisku przy ul. Traugutta (w
środę grała tam Olimpia
Grudziądz - 2:2). Zawisza ma
nowego zawodnika - to 24-letni skrzydłowy Karol Danielak
wypożyczony do końca sezonu
z Pogoni Szczecin jesienią 11
występów w ekstraklasie).
Piłka nożna. KKP miał grać sparing u siebie ze Stomilem Olsztyn, ale rywalki mają problemy zdrowotne i przyjazd odwołały. Działacze szybko znaleźli
innego sparingpartnera - to Praga Warszawa (wicelider I ligi
północnej). Mecz w niedzielę
o 12.00 w Brodnicy na sztucznej murawie.¹

i nowość absolutna. Po raz
pierwszy w historii zorganizujemy
ogólnopolską
ligę
showdown, czyli tenis stołowy
dla niewidomych. Jest też informacja dosłownie z ostatnich
dni. Warszawa już oficjalnie
przyznała nam organizację mistrzostw Polski w triathlonie
w ramach Triathlon Bydgoszcz,
który odbędzie się 9 lipca.
Krzysztof Badowski podkreśla, że tego wszystkiego nie

udałoby się przeprowadzić,
gdyby nie duże zaangażowanie
wielu działaczy i samych sportowców. Np. cykl turniejów
w trzech dyscyplinach był w gestii Ewy i Andrzeja Sargalskich,
a sprawy showdown wziął
w swoje ręce Łukasz Skąpski
(on też jest pomysłodawcą ligi).
Partnerem KSN Łuczniczka
w organizacji szkolenia i przeprowadzania imprez jest stowarzyszenie Oculus, którego prezesem został niedawno były
paraolimpijczyk w maratonie
Tomasz Chmurzyński.
Szczególne podziękowania
należą się kadrze trenerskiej.
Oprócz wyżej wspomnianego,
który zajmuje się szkoleniem
biegaczy, z zawodnikami pracują Kazimierz Fiut, Ulrich Jahr,
Szymon Borkowski, Marian
Siwka i Georgina Myler, która
jest też sekretarzem zarządu
i dokumentuje fotograficznie
działalność klubu.
Podsumowanie roku 2015
dziś w siedzibie KSN. Swoją
obecność zapowiedzieli prezydent Rafał Bruski, nowy wojewoda Mikołaj Bogdanowicz
i przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego.¹

sekretariat:
tel. 52 32 60 733
fax 52 552 41 41 lub 52 326 08 33
PREZES ZARZĄDU:
dr Tomasz Wojciekiewicz,
tel. 52 322 62 01
zarzad@express.bydgoski.pl

Na uczestników finału czekają atrakcyjne nagrody,
a członkowie zwycięskiej drużyna otrzymają karnety na sezon 2016 ufundowane przez
ŻKS Polonia Bydgoszcz SA.
Zgłaszać można się na dwa
sposoby: telefonując do Piotra
Libery (0-600-166-119) lub przynosząc do redakcji „Expressu
Bydgoskiego” (ul. Warszawska
13) kupon wycięty z gazety.
KRIS

zgłoszenie
Zgłaszam drużynę:
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