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Kolarstwo
tandemowe Karolina Rzepa i Edyta Jasińska na MŚ w Holandii

Bydgoszczanki kręcą
kilometry w Emmen
W czwartek pojadą w wyścigu
na czas, a w niedzielę ze startu
wspólnego. Kobiecy tandem
z KSN Łuczniczka Bydgoszcz
jest jednym z trzech polskich.

Marek Fabiszewski
Do startu w holenderskim
Emmen bydgoskie kolarki
przygotowywały się poprzez
trzytygodniowe zgrupowanie
kadry w Zieleńcu i start w górskich MP w Podgórzynie.
W czempionacie wystartowały trzy tandemy z KSN Łuczniczka Bydgoszcz. Dwa stanęły na podium, trzeci zajął 5.
miejsce. A wygrała para, której
pilotką jest... bydgoszczanka,
czyli Aleksandra Tecław - wiceprezes KSN Łuczniczka (do
niej należy w klubie opracowanie programu i realizacja szkolenia w sekcji kolarstwa tandemowego).
Wielokrotna medalistka
światowych imprez (paraolimpijskie złoto w Rio z Iwoną Podkościelną z Hetmana
Lublin) tym razem po złoty
medal górskich MP sięgnęła
z Justyną Kiryłą. Srebrny medal dla duetu Karolina Rzepa Edyta Jasińska. Pilotka, to
uczestniczką IO w Rio w jeździe drużynowej na 4 km
na torze, medalistka ME oraz
MP na torze i szosie. Tuż za nimi na podium Angelika
Biedrzycka - Izabella Kraw-

a Espana, 17. etap: Aranda de
Duero - Guadalajara

LOTTO
MULTI MULTI (10.09., 14.00):
3, 10, 11, 16, 26, 29, 30, 41, 43, 44, 54,
63, 64, 67, 68, 71, 73, 74, 77 - 69
SUPER SZANSA (10.09., 14.00):
5306677
KASKADA (10.09., 14.00):
1, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 16, 18, 20, 21
MULTI MULTI (10.09., 21.40):
3, 15, 21, 28, 33, 39, 40, 41, 43, 44,
45, 48, 50, 55, 56, 63, 65, 73, 80 - 5
SUPER SZANSA (10.09., 21.40):
0995499
KASKADA (10.09., 21.40):
2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 20, 21, 22, 23
LOTTO (10.09.):
3, 11, 17, 29, 33, 34
LOTTO PLUS(10.09.):
15, 19, 24, 26, 41, 47
MINILOTTO (10.09.):
4, 14, 21, 24, 31
EKSTRAPENSJA(10.09.):
12, 16, 18, 22, 27 - 3
EKSTRAPREMIA(10.09.):
11, 18, 20, 29, 35 - 4
DYŻUROWAŁ MAREK FABISZEWSKI

FOT. IZA JEDZIE/IZABELLA KRAWCZYK/FACEBOOK

m.fabiszewski@express.bydgoski.pl

Dwa duety KSN Łuczniczka Bydgoszcz, od lewej: Edyta Jasińska i Karolina Rzepa, Angelika Biedrzycka i Izabella Krawczyk

czyk, a piąte były Oliwia
Hewelt i Ewa Kolbowicz.
Przed zgrupowaniem duet
Biedrzycka - Krawczyk dostał
szansę od trenera kadry i z powodzeniem wystartował w PE
na Słowacji. A tam zarówno
w czasówce, jak i ze startu
wspólnego 3. miejsce! Jednak
na szosowe MŚ w Emmen (1215 września) nie pojechał.
- Po zgrupowaniu trener kadry wyznaczył trzy tandemy,
tyle ile mógł według rankingu
UCI - tłumaczy Krzysztof
Badowski, dyr. KSN Łuczniczka. - Wśród tych trzech jest je-

den duet z Bydgoszczy, Karolina Rzepa i Edyta Jasińska. Trener uznał, że Angelika
Biedrzycka jest jeszcze za młoda na tak poważny start, gdzie
będą wszystkie najlepsze światowe pary, no i nie jest jeszcze
kadrowiczką. Dlatego trzymamy kciuki za Karolinę i Edytę,
które walczą o jak najlepsze
miejsca, nowe stypendia z ministerstwa sportu i o punkty
do światowego rankingu. Bo
za rok jest Tokio, a tam Polska
ma tylko dwa miejsca dla kobiecego kolarstwa tandemowego.¹

„Papa”Gollobmusiprzepro ić ier wz s
Vu
1.

ŻUŻEL
Władysław Gollob przegrał
z Leszkiem Tillingerem
sprawę sądową w pierwszej
instancji. Sąd uznał, że „Papa”
naruszył dobra osobiste
byłego prezesa Polonii.
Wyrok nie jest prawomocny.

Wszystko zaczęło się w 2017 roku, gdy Władysław Gollob,
wówczas właściciel ŻKS Polonii Bydgoszcz, zamieścił w programach meczowych listy
do kibiców, w których krytykował działalność Leszka
Tillingera. Ten drugi twierdził,
że „Papa” zniesławia go oskarżając o pranie brudnych pieniędzy, otrzymywanie pod stołem
pieniędzy od zawodników
za zawarte kontrakty.
Tillinger poczuł się urażony
i skierował sprawę do sądu.
Po roku zapadł nieprawomocny wyrok. Jak podaje „Przegląd Sportowy”, Władysław
Gollob musi przeprosić w pro-

gramie zawodów w Bydgoszczy Leszka Tillingera, a także
zamieścić przeprosiny w papierowym wydaniu „Przeglądu
Sportowego”
oraz
w internecie. Ponadto musi zapłacić 5 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla Leszka
Tillingera.
Natomiast klub Polonia
Bydgoszcz - jako wydawca programów - musi ponieść koszty
sądowe i również w programie
zawodów przeprosić Leszka
Tillingera.
- Zastanawiam się z moim
pełnomocnikiem nad złożeniem apelacji, ale decyzję podejmę po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia wyroku.
Do końca nie jestem zadowolony z wyroku - powiedział Leszek Tillinger, były prezes Polonii Bydgoszcz.
Władysław Gollob nie jest
już związany z bydgoskim klubem. Niespełna rok temu
sprzedał 100 proc. udziałów Jerzemu Kanclerzowi.¹ KRIS

SIATKÓWKA
Siatkarze Chemika Bydgoszcz sprawdzili się w turnieju w Tomaszowie Mazowieckim. Podopieczni Przemysława Michalczyka przegrali z miejscową Lechią
i pokonali GKS Katowice.
Bydgoszczanie są dopiero
w trzecim tygodniu treningów.
Ciężko pracują fizycznie i stąd
trudno mówić o dobrej dyspozycji typowo siatkarskiej. Tak
też było podczas turnieju w Tomaszowie Mazowieckim.
- Mieliśmy kilka rzeczy, które chcieliśmy sobie sprawdzić
podczas tych sparingów stwierdził trener Przemysław
Michalczyk. - Podzieliliśmy zespół na dwie siódemki, dlatego żeby wszyscy pograli sobie
w podobnym wymiarze. Ci co
nie grali w tym samym czasie,
mieli ciężki fizyczny trening.
W meczu przeciwko gospodarzom było widać, że oni są

u progu nowego sezonu, a my
w ciężkim treningu. Brakowało nam świeżości, szybkości,
dynamiki. Jestem zadowolony
z dwóch pierwszych setów,
w których prezentowaliśmy się
całkiem nieźle. W trzecim nam
odskoczyli od samego początku i już nie było szans na nawiązanie walki. GKS wyszedł
na nas drugim składem, ale
tym się nie przejmowaliśmy.
Chcieliśmy zagrać jak najlepiej
i to się nam udało, choć
w pierwszym secie się nam nie
układało. Potem poprawiliśmy
się w każdym elemencie i to
my kontrolowaliśmy wydarzenia na boisku. Cieszymy się
z tej wygranej i to jest dla nas
motywacja do jeszcze cięższej
pracy.
Lechia- Chemik3:0 (27:25, 25:21, 25:17).
Chemik: Lipiński, Peszko, Woch, Cieślik,
Urbanowicz, Bednarek, Bonisławski (libero).
Chemik- GKS Katowice3:1 (19:25, 25:20,
25:21, 25:19).
Chemik: Gil, Quiroga, Gałązka, Cieślik, Gryc,
Kalembka, Szymura (libero) orazWoch.

Najnowszym nabytkiem
Chemika jest środkowy Michał
Bednarek. Wychowanek Trefla Gdańsk jest aktualnym mistrzem Polski juniorów.
W piątek chemicy planują
sparing w Bełchatowie. Pod
koniec września turniej
w Gostycynie, a na początku
października w Lubinie. Start
nowego sezonu PlusLigi 26.10.
Trwa przedsprzedaż karnetów: normalne 200 zł, ulgowe
100 zł, seniora (emeryci, renciści) 150 zł, rodzinne 300 zł.
Klub zaprasza karnetowiczów
do kontaktu telefonicznego
(570-742-852), mailowego (bilety@luczniczkabydgoszcz.pl),
lub do osobistej wizyty w biurze przy ul. Toruńskiej 59
(Torbyd, 1 piętro, pok. nr 5)
w godz. 8.00-16.00. Miejsca
z ub. sezonu czekają na potwierdzenie do 12.09. Tego
dnia rusza ogólnodostępna
sprzedaż biletów (również
internetowa).¹
DK, FA

