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Sport
Enea Astoria - Noteć
i Artego - AZS Poznań
Koszykówka Dziś w ramach 6.
kolejki I ligi mężczyzn Enea
Astoria Bydgoszcz zmierzy się
z Notecią Inowrocław. Początek derbowego spotkania
w Artego Arenie o godz. 17.00.
Emocje murowane.
Szóstą kolejkę spotkań rozegrają też drużyny ekstraklasy
kobiet. W niedzielę we własnej hali bydgoskie Artego podejmować będzie AZS Poznań
(godz. 17.00).¹
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Pałac w „Łuczniczce”
gra o trzy punkty
Po dobrym wyjazdowym występie pałacanek na inaugurację sezonu, kibice mają prawo liczyć, że ich zawodniczki podobnie spiszą
się w „Łuczniczce”.

Na strzelnicy Zawiszy

FA

Zapisy do SLB
Piłka nożna Trwają zapisy
do 23. edycji Salezjańskiej Ligi
Bydgoszczy. Zmagani toczyć
się będę w czterech kategoriach wiekowych: 2005
i młodsi, 2007 i młodsi, 2009
i młodsi oraz - po raz pierwszy
- 2011 i młodsi (przedszkolaki). W SLB mogą wziąć udział
zawodnicy-amatorzy, którzy
nie są zgłoszeni do rozgrywek
K-PZPN. Drużyna musi mieć
pełnoletniego opiekuna.
Mecze odbywać się będą w soboty w sali gimnastycznej Collegium Salesianum, ul. Pod
Reglami 1 w Fordonie. Inauguracyjna kolejka 2 grudnia. Najlepszych poznamy w marcu
2018. Spotkanie organizacyjne
23 listopada w biurze SALOS-u
przy ul. Pod Reglami 1. Do tego dnia przyjmowane są zgłoszenia. Szczegóły pod nr
605410012, 516067747 oraz
605410012.¹
KRIS

Rocznice i jubileusze
Lekka atletyka 19 października
1937 roku urodziła się Teresa
Ciepła. Tego dnia 2017 r. skończyłaby więc 80 lat. Jedna
z najlepszych polskich lekkoatletek, trzykrotna medalistka
olimpijska z Rzymu i Tokio,
zmarła 8 marca 2006 w Bydgoszczy. Swoje największe
sukcesy odnosiła reprezentując Zawiszę. Z kolei w piątek,
20. października, 88. urodziny
obchodził najstarszy żyjący
bydgoski olimpijczyk Alfons
Niklas. Zawodnik Zawiszy
w Melbourne w 1956 roku
w konkursie rzutu młotem zajął 10. miejsce.¹
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Bydgoszczanki w pierwszym
meczu przegrały w Rzeszowie
z Developresem SkyRes, ale
po walce i przywiozły cenny
punkt - 2:3 (25:18, 16:25, 23:25,
29:27, 9:15). Z kolei sobotni rywal pałacanek, Impel Wrocław,
wygrał z Enea PTPS Piła 3:1
(20:25, 25:23, 28:26, 25:23) .
Pałac Bydgoszcz do nowego
sezonu przystąpił w nowym
składzie. Ale zespół z Wrocławia też został mocno przebudowany i odmłodzony. Eksperci nawet typowali (typują?)
Impel Wrocław do spadku. Co

na to trener KS Pałac Bydgoszcz
Piotr Makowski?
- Myślę, że to nie jest tak
do końca. Tam też są bardzo
dobre zawodniczki, wspomnę
tylko Kaliszuk, czy Murek, która była na mistrzostwach Europy. Jest tam dużo fajnych młodych zawodniczek, ale młodość
ma to do siebie, że raz jest dobrze, raz gorzej. To przeciwnik,
przeciwko któremu będzie się
trudno grało każdemu zespoło-

10-lecie swojego istnienia.
KKP Bydgoszcz świętuje
od początku roku . Rocznica
dokładnie wypadła 24 sierpnia, ale gala dziś (początek
o 19.00). Jednak już o 15.00
mecz, który trzeba obejrzeć!

wi. To drużyna, która nie ma
nic do stracenia i będzie atakować - uważa szkoleniowiec.
Kasa w „Łuczniczce” otwarta w sobotę
od 17.00.
Bilet normalny - 10,00 zł, ulgowy - 5,00 zł (młodzież ucząca się, za okazaniem legitymacji), rodzinny - 15,00 zł (wstęp rodziców lub opiekunów
z dziećmi, max. 5 osób, w tym dwie dorosłe),
dzieci do lat 10 (tylko z osobą dorosłą) - wstęp
bezpłatny; emeryci i renciści - 5 zł (może być
opiekunem dzieci), extra - 30,00 zł (parkiet, liczba miejsc ograniczona).¹

Niewidomi biegali w Myślęcinku
o medale mistrzostw Polski
NIEWIDOMI - BIEGI
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących Cross
w Warszawie i KSN Łuczniczka
Bydgoszcz zorganizowały MP
niewidomych i słabowidzących w biegu na 10 km.
Trasa biegu została wytyczona
na podwójnej 5-kilometrowej
pętli, w Leśnym Parku Kultury
i Wypoczynku w Myślęcinku.
- Tym razem zorganizowaliśmy to samodzielnie, nie podpinaliśmy się pod innych organizatorów, jak to bywa na przykład przy triathlonie - mówi
Krzysztof Badowski, dyr. KSN
Łuczniczka Bydgoszcz. - Impre-

za bardzo udana, uczestnicy
bardzo chwalili sobie atmosferę zawodów. Podpisałem umowę z LPKiW na użyczenie asfaltowych alejek. Pomogło nam
też Biuro ds. wpółpracy z organizacjami pozarządowymi
i wolontariatu z Bydgoszczy.
Oni wzięli na siebie ciężar załatwienia wolontariuszy.
Na linii startu stawiło się 35
zawodników z klubów z całej
Polski. W kategorii T12 (niedowidzący) wystartowało 27
osób, a w kategorii T11 (niewidomi) 8 zawodników wraz
z przewodnikami. Dużą niespodzianką okazał się start młodego zawodnika KSN Łuczniczka
- niedowidzącego Mateusza
Olendrzyńskiego, który ukoń-

Uczestnicy, organizatorzy i sędziowie MP niewidomych na 10 km w Myślęcinku

czył bieg z czasem 0:47:41 (6.
miejsce). Zawodnik dopiero
rozpoczyna przygodę z bieganiem, a tak dobry wynik na
10 km rokuje rozwój sportowy
juniora. A jest z kim trenować
i
ścigać
się.
Tomasz
Chmurzyński z KSN Łuczniczka, który wygrał bieg (0:37:58),
to 4-krotny paraolimpijczyk
(srebrny medalista z Atlanty),
zdobywca medali MŚ i ME
w maratonie., W kategorii niewidomych wygrał Zbigniew
Świerczyński (0:46:00), a w kategorii kobiet Halina StrzeleckaDragun (01:01:14).
Sędziną główną zawodów
była Maria Grabowska, a pieczę
nad obsługą techniczną trzymała Georgina Myler. Uroczyste zakończenie odbyło się
na obiekcie CWZS Zawisza.

WYNIKI MP W MYŚLĘCINKU
Kategoria T11 - niewidomi: 1. Zbigniew Świerczyński (Warmia i Mazury Olsztyn), 2. Mariusz
Zacheja (Syrenka Warszawa), 3. Grzegorz
Powałka (Syrenka Warszawa).
Kategoria T12 - słabowidzący/mężczyźni:
1. Tomasz Chmurzyński (KSN Łuczniczka Bydgoszcz), 2. Jacek Ziółkowski (Syrenka Warszawa),
3. Paweł Petelski (Jantar Gdańsk).
Kategoria T12 - słabowidzący /kobiety: 1.
Halina Strzelecka (Dragun Zryw Słupsk), 2. Danuta Kosson (Syrenka Warszawa), 3. Georgina Myler
(KSN Łuczniczka).¹
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EXPRESS BYDGOSKI

PIŁKA NOŻNA

Siatkarki Pałacu już na inaugurację sezonu miały powody do radości
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Niewidomi Na strzelnicy Zawiszy trwa finał MP w strzelectwie pneumatycznym niewidomych. Rywalizacja toczy się
w trzech postawach - leżąc,
klęcząc i stojąc. Startuje 43 zawodników wg rankingu, choć
zgłoszeń było więcej. Organizatorem MP jest KSN Łuczniczka Bydgoszcz i ZKF Olimp
Warszawa.¹
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10-lecie KKP: mecz i gala.
Będzie co wspominać!

Siatkówka Bydgoszczanki zaprezentują się swoim kibicom (sobota, 18.00)

FOT. KRZYSZTOF KAPICA

KRÓTKO
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„Serdecznie zapraszamy Państwa na mecz jubileuszowy
z okazji 10-lecia KKP Bydgoszcz,
w którym obecne zawodniczki
zmierzą się z ekipą byłych piłkarek KKP.Wstęp jest darmowy.
Bądźcie z nami w tym wyjątkowym dniu!” - tak na swojej stronie internetowej klub zaprasza
kibiców na sobotni mecz.
Znamy skład KKP OLD
STARS: Anna Palińska, Ewelina
Balcewicz, Adrianna Lipowska,
Agnieszka Rerek, Sylwia
Chyżewska, Justyna Ałtyn, Katarzyna Grzesik, Magdalena
Siekierska, Sandra Zakrzewska,
Agnieszka Rezler, Anna Pawłowska, Barbara Mrozek, Gabriela
Sass, Natalia Makowska, Joanna
Daleszczyk, Helena Romańska (z
d. Dudek), Paulina Sobczak,
Magdalena Rosińska, Aleksandra Reszkowska (z d. Zawod-

niak). Trener: Remigiusz Kuś,
kierownik: Natalia Arbuz.
Mecz (2x25 minut) poprowadzi były sędzia międzynarodowy, arbiter ekstraklasy i I ligi (3 x
wygrywał plebiscyt, w którym
brali udział piłkarze), a obecnie
obserwator szczebla centralnego – Adam Lyczmański. Na liniach pomagać mu będą Dariusz
Ignatowski i Dariusz Drozd.
KKP Bydgoszcz powstał
po przejęciu żeńskiej drużyny
od upadającej Brdy Bydgoszcz.
Klub ma za sobą sezon gry w II
lidze, 5 sezonów w ekstralidze,
a obecny sezon jest 5. w historii KKP na poziomie I ligi.
Historyczny, pierwszy mecz
w ekstralidze - 13 sierpnia 2011 roku. „Drużyna prowadzona przez
trenera Sławomira Malickiego
pokonała na stadionie przy ul.
Słowiańskiej (wówczas jeszcze
z naturalną nawierzchnią)
Mitech Żywiec. Bydgoszczanki
zwyciężyły w przekonywającym
stylu 3:1 (2:0) po golach Karoliny
Pancek (37 i 43) i Magdaleny
Siekierskiej (65). Spotkanie zgromadziło na trybunach rekordową liczbę 500 widzów.” - czytamy na klubowej stronie.
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Muzealne Partytury
Czy można zobaczyć melodię? W jaki sposób
usłyszeć kolor? Odpowiedzi na te pytania szukali
uczestnicy projektu edukacyjnego „Muzealne Partytury” realizowanego przez Muzeum Okręgowe
im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.
Inspiracją projektu była synteza sztuk, czyli łączenie takich
dziedzin artystycznej wypowiedzi, jak np. muzyka i malarstwo.
Zaproszona do Muzeum, utalentowana muzycznie młodzież
konfrontowała się z wybranymi
dziełami z kolekcji Galerii Sztuki Nowoczesnej, które stały się
inspiracją, partyturą (zapisem
nutowym), dającą możliwość
opisania za pomocą muzyki takich elementów jak kompozycja,
kolorystyka, perspektywa.
Efektem spotkań będzie
koncert finałowy, który odbędzie się 25 października,
o godz. 18.00 w Galerii Sztuki

Nowoczesnej, ul. Mennica 8.
Wstęp wolny. Liczba miejsc
ograniczona.
Muzeum zaprasza także do
udziału w lekcjach i warsztatach
poświęconych problematyce syntezy sztuk i syntestezji (barwnemu słyszeniu). Utwory powstałe w
czasie spotkań zostaną udostępnione z audiodeskrypcjami oraz
tyflografikami dla osób z dysfunkcjami wzorku.
Projekt został dofinansowany
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Powstał we
współpracy z Filharmonią Pomorską oraz z Państwowym Zespołem
Szkół Muzycznych w Bydgoszczy.

