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Derby Pomorza
dziś na Gwieździe
Tenis stołowy O godz. 18.00
w sali przy ul. Bronikowskiego
rozpocznie się mecz 5. kolejki
LOTTO Superligi, w którym
LOTTO Zooleszcz Gwiazda Bydgoszcz (3. miejsce w tabeli) podejmować będzie
Energę Toruń (lider). W naszej
drużynie wystąpi m.in. niepokonany jak dotąd (bilans 4-0)
Japończyk Asuka Machi.
Wstęp darmowy.

Łukomski zwolniony,
za niego Dachtera
FOT. ARKADIUSZ WOJTASIEWICZ

Piłka nożna Jacek Łukomski
nie jest już trenerem seniorów Zawiszy Bydgoszcz. Taką
decyzję podjął zarząd klubu.
Łukomski objął zespół
w A klasie. Wywalczył awans
do klasy okręgowej i IV ligi.
W niej zespół spisuje się barsł o. jmuj

Showdown W MŚ startowała też zawodniczka KSN Łuczniczka Bydgoszcz

„O sole mio” na Sardynii
i polskie trzy złote medale
Polscy zawodnicy
showdown wrócili z mistrzostw świata we włoskiej
Olbii z tarczą. Zdobyli trzy
najważniejsze medale.
Marek Fabiszewski
W zawodach zorganizowanych
od 30 września do 6 października na Sardyni wzięło udział
48 mężczyzn i 30 kobiet z 15
krajów (po raz pierwszy egzotyczna ekipa z Korei Płd, która
showdown trenuje dopiero od roku). W MŚ wystartowały najlepsze zawodniczki i zawodnicy z rankingu IBSA
(Miedzynarodowa Federacja
Sportu Niewidomych).
Polską ekipę reprezentowało 6 zawodników (trzy kobiety
z Agnieszką Bardzik z Bydgoszczy). Trenerem biało-czerwonych był Łukasz Skąpski, prezes KSN Łuczniczka Bydgoszcz, który jest pomysłodawcą i organizatorem turniejów Polskiej Ligi Showdown (to
odmiana tenisa stołowego dla
niewidomych).
W pierwszych dwóch
dniach MŚ odbywały się panele medyczne, w trakcie których
przyznawano kategorie startowe (B1, B2, B3). Musiała wziąć
w nich udział Elżbieta
Mielczarek, której kończyła się
ważność kategorii B3 (przedłużono ją na cztery lata).
I to właśnie Polka w finale
kobiecego turnieju pokonała
3:0 Oksanę Dobrowolską z Litwy. W kategorii mężczyzn zło-
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to wywalczył Adrian Słoninka
(w finale 3:2 z Finem Ari
Lachtinem). Mielczarek do 1/4
finału awansowała z 2. miejsca
w swojej grupie, Słoninka z 1.
miejsca.
Miejsca indywidualnie pozostałych Polaków: 9. Monika
Szwałek, 14. Łukasz Byczkowski, 21. Agnieszka Bardzik
(w grupie zajęła 4. miejsce), 21.
Krystian Kisiel (3. miejsce).
W turnieju drużynowym (1
kobieta + 2 mężczyzn lub odwrotnie, Polska 1. wariant) jednym z głównych faworytów
do tytułu oprócz Finlandii byli biało-czerwoni. Polacy nie
zawiedli, w finale pokonali Rosjan 31:26.

O wyjeździe na Sardynię,
o pozasportowych wrażeniach mówi Łukasz Skąpski:
- Po pierwsze, gdy wylatywaliśmy z Krakowa było 8
stopni Celsjusza, gdy lądowaliśmy w Oblii na Sardynii było
30 stopni. Taka sobie mała różnica (śmiech). Była ładna ceremonia otwarcia. Co prawda
przesympatyczny lektor przełożył jakieś 10 procent, ale i tak
Włosi dobrze się bawili. Jakiś
tenor zaśpiewał „O sole mio!”
i coś tam jeszcze. Na miejscu tradycyjnie, jak to we Włoszech, dobra kuchnia. Mieliśmy też wsparcie dobrym słowem turystów, którzy przyjechali z Polski.¹

W środę na cmentarzu
w Osielsku pożegnaliśmy
Wiesława Czapiewskiego,
trenera bydgoskich
lekkoatletów, medalistów
MP, ME i MŚ, uczestników
IO. Wychowawca i trener
m.in. Sebastiana Chmary,
Artura Kohutka, Dominika
Bochenka, Adrianny
Sułek, Pawła Wojciechowskiego, także syna Szymona, zmarł 19 października
w wieku zaledwie 59 lat
po walce z ciężką chorobą.
Na cmentarzu w Osielsku
żegnali Go władze klubu
CWZS Zawisza, władze Bydgoszczy z prezydentem
Rafałem Bruskim, politycy,
działacze sportowi,
trenerzy, zawodnicy, kibice,
przyjaciele i znajomi.
Pogrzeb miał ceremoniał
wojskowy.
FA

