Kujawsko-pomorska ofensywa – podsumowanie 9. dnia
okienka transferowego
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Ci, którzy liczyli na to, że piątek będzie kulminacyjnym dniem listopadowego okienka
transferowego, mogą czuć się nieco zawiedzeni. Kontraktów wysypało wprawdzie całkiem
sporo, ale – szczególnie w PGE Ekstralidze – żaden z nich nie okazał się większym
zaskoczeniem.
Nasz przegląd wydarzeń dnia rozpoczynamy od Grudziądza. GKM zaprezentował dzisiaj parę
młodzieżowców, która przed sezonem 2019 wzmocni zespół. Formacja juniorska już od dwóch lat
jest największą bolączką ekipy z północy województwa kujawsko-pomorskiego. Lekarstwem na tę
bolączkę ma być duet Patryk Rolnicki-Marcin Turowski. Pierwszy z nich przechodzi do Grudziądza z
macierzystego Tarnowa, natomiast drugi ostatnio reprezentował Wybrzeże Gdańsk, ale był tam tylko
wypożyczony ze Stali Toruń.
Podczas konferencji prasowej trzy nowe nazwiska ogłosił także klub z grodu Kopernika. Get Well
wzmocni pozyskany z Orła Łódź Norbert Kościuch, a także dwóch młodzieżowców: Maksymilian
Bogdanowicz i Kamil Kiełbasa. Pierwszy z tego duetu ma stanowić o sile toruńskiej formacji
juniorskiej już w sezonie 2019, natomiast drugi to inwestycja w przyszłość.
Pozostajemy jeszcze na chwilę w województwie kujawsko-pomorskim, bowiem cztery kolejne
twarze przedstawiła również Polonia Bydgoszcz. Dwie z nich są już doskonale znane kibicom klubu

ze Sportowej, bowiem to zagraniczni liderzy z mijającej kampanii. Swoje umowy przedłużyli: Dimitri
Berge i Rene Bach. Wzmocnieniami z zewnątrz są natomiast: Kamil Brzozowski i Ricky Wells. Jak
informuje klub, nadal prowadzone są rozmowy, więc kadra może się jeszcze rozszerzyć.
Wątek geograficzny pozostaje ten sam także w przypadku następnej informacji. Daniel Kaczmarek
poinformował dziś o swojej przyszłości. Konkretnie chodzi o dwa najbliższe lata, bo na taki okres 21latek podpisał umowę z Unią Tarnów. O rok dłużej obowiązywać będzie natomiast kontrakt, który
Bradley Wilson-Dean parafował w Gdańsku. Dla Nowozelandczyka to pierwsza styczność z polską
ligą. Ostatnim żużlowcem, który zmienił dziś barwy klubowe, jest Michał Szczepaniak. Doświadczony
zawodnik postawił na najniższą klasę rozgrywkową, związując się z Kolejarzem Opole.
Ponadto troje innych żużlowców przedłużyło umowy z dotychczasowymi pracodawcami. Podpis pod
kontraktem złożył Fredrik Lindgren, który już kilka dni temu ustalił warunki współpracy z
Włókniarzem Częstochowa. Na swój drugi sezon w Ostrowie Wielkopolskim szykuje się tymczasem
Renat Gafurow. Natomiast Start Gniezno poinformował, że w barwach tej drużyny kolejne dwa lata
występować będzie Weronika Burlaga.
Od redakcji: Podczas trwania okienka transferowego każdego wieczoru publikować będziemy
podsumowanie dnia. Codziennie w jednym zbiorczym tekście poinformujemy, kto w ciągu ostatnich
godzin oficjalnie ogłosił parafowanie nowych umów.
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