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P I ! K A  N O " N A . Tomasz
Kuszczak nie stanie w bramce
Manchesteru United w ligo-
wym meczu z Boltonem, a !u-
kasz Fabia"ski by# mo$e
otrzyma szans% gry w bramce
Arsenalu w spotkaniu z Bir-
mingham City.

W MU po raz pierwszy w tym
sezonie wyst!pi Edwin van
der Sar. Holender, który 29
pa"dziernika sko#czy 39 lat,
leczy$ si% od sierpnia, gdy
dozna$ urazu kciuka. – Edwin
jest zdrowy i zagra. 10 dni
temu wyst!pi" w spotkaniu

rezerw i spisa" si# dobrze.
Trenuje z nami ju$ od d"u$-
szego czasu, ale nie chcieli%-
my podejmowa& zb#dnego ry-
zyka – powiedzia$ mened&er
„Czerwonych Diab$ów” Alex
Ferguson. Pod nieobecno'(
van der Sara pierwszym gol-
kiperem MU by$ Anglik Ben
Foster. Kuszczak zagra$
w spotkaniu Pucharu Ligi (z
Wolverhampton) i Ligi Mist-
rzów (z VfL Wolfsburg). 

Dla Fabia#skiego mecz
z Birmingham by$by debiu-
tem w tym sezonie. D$ugo
bowiem leczy$ kontuzj% ko-

lana. – Fabia'ski jest gotowy
do gry i znajdzie si# w sk"a-
dzie na najbli$szy mecz – za-
komunikowa$ mened&er „Ka-
nonierów” Arsene Wenger.
Przez ponad miesi!c z in-
fekcj! zmaga$ si% pierwszy
golkiper Arsenalu Hiszpan
Manuel Almunia, który te&
ma szans% gry w dzisiejszym
meczu. Pod ich nieobecno'(
w bramce londy#czyków sta$
W$och Vito Mannone. Raz
zast!pi$ go – w meczu Pu-
charu Ligi – Wojciech
Szcz%sny.  

(FIL)

Cracovia – Polonia By-
tom, stadion w Sosnowcu (s. 14.45).

Okocimski –Świt Nowy Dwór 
(s. 15), Kolejarz Stróże – Hetman Za-
mość (n. 15).

Hutnik II – Słomni-
czanka (n. 11).

: Cracovia – Wojas (n. 18),
Unia Oświęcim – GKS Tychy (n. 17).

: Siemaszka Piekary
– AZS Lublin (s. 17.30), Wisła II – Ko-
rona Kraków (n. 16).

Pałac Młodzieży Tar-
nów – Stal Stalowa Wola (s. 15), Ko-
rona II Kraków – MLKS Rzeszów (s.
14.30).

, basen w Pieka-
rach (n. 10).

, Park AWF w Krakowie (s. 11).

Kupczyk Kraków – Po-
goń Szczecin, hala przy ul. Kolnej (s.
18.30).

Krakbet Kraków – AZS UŚ Ka-
towice, hala Com Com Zone w Kra-
kowie (s. 20).

: AZS Politechnika
Krakowska – MKS MOS Będzin (s.
16.30).

Maraton Krzeszowice
– Tomasovia Tomaszów Lub. (s. 17),
AZS UE Kraków – MOSiR Jasło (s.
18), Dalin Myślenice – Patria Sędzi-
szów (s. 18).

: SDFP AZS AWF
Kusy Kraków – Polonica Kielce, sala
na os. Handlowym (n. 17).

, sala
Zespołu Szkół Ekonomicznych
w Krakowie, ul. Miechowity 6 (s. 10,
n. 10) (PAN)

I L I G A  P I ! K A R S K A .  Na
dzisiaj i jutro zaplanowano
spotkania 15 kolejki pi&karskiej
I ligi. Sandecja uda&a si% do
P&ocka, gdzie czeka j' potycz-
ka z Wis&'.

P$occzanie, u których nast!-
pi$a zmiana trenera (Dariusza
Kubickiego zast!pi$ Jan Z$o-
ma#czuk), zdobyli dot!d o 5
pkt mniej od s!deczan. Pod-
opieczni Dariusza Wójtowicza
chc! z kolei prze$ama( wy-
jazdow! niemoc. W sze'ciu
meczach na boiskach rywali
nie wywalczyli ani jednego
punktu, nie zdobywaj!c nawet
gola.

– Czeka nas mecz z gatun-
ku tych o sze%& punktów, który
by& mo$e zadecyduje o utrzy-
maniu si# w lidze – mówi tre-
ner Sandecji Dariusz Wójto-
wicz. – Brzmi to mo$e dziwnie
w kontek%cie tocz!cej si# jesz-
cze pierwszej rundy, ale
w przypadku zwyci#stwa od-

skoczymy Wi%le na odleg"o%&
o%miu „oczek”, a taki dystans
jest ju$ trudny do odrobienia.
Bezpieczna przewaga nad gru-
p! spadkow! da"aby nam po-
nadto komfort psychiczny pod-
czas zimowych przygotowa'.

Do P$ocka nie pojechali
kontuzjowani Miroslav Lauko,
Piotr Bania i Mateusz Bro".
Na miejscu rozgrywania me-
czu do ekipy do$!czy Micha$
Jonczyk, który powróci$ z tur-
nieju kwalifikacyjnego do
mistrzostw Europy U–19.

GKP Go-
rzów Wlkp. – Podbeskidzie (s.
14.30), GKS Katowice – Flota Świ-
noujście (s. 15), Stal Stalowa Wola
– Motor Lublin (s. 15), Warta Poz-
nań – Górnik Zabrze (s. 15), Dolcan
Ząbki – Znicz Pruszków (s. 15),
ŁKS Łódź – Górnik Łęczna (s. 17),
KSZO Ostrowiec – MKS Kluczbork
(s. 18), Wisła Płock – Sandecja (s.
19), Pogoń – Widzew  (n. 19.15).

(DW)

F U T B O L  I P O L I T Y K A .
– Nie przewidujemy wprowa-
dzenia kuratora do PZPN. To
ostateczno(# – powiedzia&
wczoraj minister sportu Adam
Giersz.

– Najpierw trzeba wykorzys-
ta& procedury demokratyczne.
Licz#, $e nied"ugo rozpocznie
si# otwarta dyskusja i ocze-
kuj#, $e PZPN b#dzie w niej
transparentny, nie b#dzie uni-
ka" odpowiedzi na trudne py-
tania – powiedzia$ Giersz. Mi-

nister nie kry$, &e rozumie
podstawy protestu kibiców,
którzy zbojkotowali 'rodowy
mecz reprezentacji ze S$owa-
cj! (0–1) i wzywaj! do kolej-
nych dzia$a# przeciwko w$a-
dzom PZPN.

– Dobrym momentem, by
zacz!& rozmawia&, b#dzie
grudniowy zjazd sprawozdaw-
czy PZPN. Mo$liwe jest, $e
w"adze nie otrzymaj! na nim
absolutorium i by"by to de-
mokratyczny proces zmian
– doda$ Giersz. (PAP)

W 10. kolejce ekstraklasy Craco-
via, wyst%puj!ca w roli gospodarza
w Sosnowcu, podejmowa( b%dzie
dzisiaj czo$ow! dru&yn% ligi Po-
loni% Bytom (pocz!tek o godz.
14.45, transmisja w Orange Sport).

Krakowianie od blisko dwóch
miesi%cy czekaj! na wygran! w li-
dze. Tymczasem... – Poloni%ci s!
na fali, prezentuj! si# w rozgryw-
kach bardzo dobrze. Graj! prosty,
ale skuteczny futbol, umiej#tnie
wykorzystuj!c swoich napastni-
ków. Wynik meczu jest spraw!
otwart! – mówi trener Cracovii
Orest Lenczyk.

Z uwagi na atak zimy krako-
wianie mieli pewne problemy
z treningami, musiano nawet od-
wo$a( jedne zaj%cia. To troch%
martwi Lenczyka, który mówi
wprost: – Z przygotowaniami do
meczu mog"o by& lepiej. Ale z dru-
giej strony nie powinno to rzuto-
wa& na nasz! gr#. 

Czy po meczu z Czechami spo-
niewierany przez media Piotr Pol-
czak odzyska równowag% psy-
chiczn!? Lenczyk: – Rozmawia-
"em z pi"karzem. Zosta" w spot-
kaniu z Czechami posadzony na
wysokiego konia. Szkoda, $e po
tym pojedynku trener Majewski
nie zwolni" go ze grupowania.
Polczaka w ostatnim miesi!cu
nie mia"em na dwóch zgrupowa-
niach w Spale. Jaka b#dzie jego
dyspozycja – poka$e mecz.

Oresta Lenczyka cieszy fakt,
&e po krótkiej chorobie doszed$
do pe$ni si$ Rados$aw Matusiak.
– Zarówno w ostatnim meczu
ligowym z Zag"#biem Lubin, jak

i w towarzyskim z Koron! Kielce
by" motorem nap#dowym na-
szego ataku. Wszyscy, tak$e ja,
czekaj! na eksplozj# jego formy.
Sam pi"karz bardzo chce, stara
si# na treningach.

Po raz pierwszy w kadrze Cra-
covii na ligowy mecz znalaz$ si%
Jakub Grzegorzewski, cho( trener
Lenczyk mówi, &e nie przekona$
si% do ko#ca do tego pi$karza.
– By" z nami na zgrupowaniu
w Spale, &wiczy, trenuje, ale forma
jest taka, jaka jest. Przed nikim

jednak nie zamykam drogi do
kadry – dodaje Lenczyk.

Wygl!da na to, &e w dzisiej-
szym meczu na skrzyd$ach
w Cracovii zagraj! Dariusz Paw-
lusi#ski i Mariusz Sacha. Ten
pierwszy wraca do gry po kon-
tuzji, drugi zaprezentowa$ si%
korzystnie w ostatnim meczu
ligowym z Zag$%biem Lubin,
zdoby$ swojego pierwszego gola
w barwach Cracovii. 

– Zdrowa konkurencja po-
maga tylko dru$ynie. Przed pa-
roma laty walczy"em o miejsce
w zespole z Marcinem Bojar-
skim – i dla nas obu znajdowa"o
si# miejsce na boisku. Teraz ry-
walizuj# z m"odszym ode mnie
o 10 lat Mariuszem, który bar-
dzo dobrze prezentuje si# na
treningach. Nie jest jednak po-
wiedziane, $e razem nie mo$e-
my gra& – twierdzi Pawlusi#-
ski.

Skrzyd$owy Cracovii jak za-
wsze jest pozytywnie nastawio-
ny do meczu: – Wiem, $e Polo-
nia Bytom jest rewelacj! jesieni.
Ale my musimy zacz!& zdoby-
wa& punkty, by wiosn! nie po-
wtórzy"a si# sytuacja sprzed
roku. Zawsze twierdz#, $e ka$dy
zespó" mo$na pokona&. Polonia
to nie Barcelona! Wierz#, $e wy-
biegniemy na boisku pe"ni wia-
ry, zagramy dobrze, skutecznie
i ze szcz#%ciem.

W Polonii ma wróci( do gry
po kontuzji najlepszy strzelec ze-
spo$u (cztery gole w tych roz-
grywkach) Grzegorz Podstawek.

(AS)

Kuratora nie b#dzie

Po pierwsz$ zdobycz

Arsenal znów z Fabia%skim

Kalendarzyk
sportowy

Eksplozja Matusiaka?
EKSTRAKLASA PI!KARSKA. Cracovia gra dziś z Polonią Bytom
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Przypuszczalny
sk"ad Cracovii

Robert Kubica wczoraj na torze Interlagos w Sao Paulo
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Wola walki
i szcz%(cie
I I  L I G A  P I ! K A R S K A .  
Po zwyci%stwie w meczu inau-
guruj'cym 15. kolejk% Bruk–Bet
zosta& liderem tabeli. Ma 33
punkty, o 1 pkt wi%cej od )witu
Nowy Dwór Maz., który dzi(
o godz. 15 zmierzy si% w Brzesku
z Okocimskim.

GKS Jastrz"bie 
– Bruk Bet Nieciecza 
1–2 (1–0)

Sławik – Chrabąszcz, Wawrzyczek,
Gill, Staniek – Kopacz, Copik (79 Szwarga),
Hajczuk (76 Miły), Kostecki – Janecek, Łaciok
(76 Świerzyński).

Baran – Ogórek, Kleinschmidt,
Czarny, Zontek – Fedoruk, Prokop, Cygnar
(57 Metz), Szałęga – Szczoczarz, Dzierża-
nowski (11 Wolański, 64 Leśniowski).

W pierwszej ods$onie wczo-
rajszego meczu jastrz%bianie
zaskoczyli rywali taktyk!: wy-
czekiwali bowiem na ataki nie-
cieczan na w$asnej po$owie,
szukaj!c szcz%'cia w kon-
trach. Po jednej z nich w 31
min miejscowi wykonywali
rzut wolny. Micha$ Chrab!szcz
zagra$ pi$k% w pole karne,
Czech Radek Janecek prze-
d$u&y$ podanie do Tomasza
Copika, który strzelaj!c g$ow!
pokona$ Norberta Barana. 

– W przerwie zaleci"em swo-
im zawodnikom, by w drugiej
po"owie cz#%ciej prowadzili ak-
cje ofensywne skrzyd"ami.
Taka gra przynios"a nam ocze-
kiwane efekty w postaci dwóch
strzelonych bramek – podkre-
'li$ trener Bruk–Betu Marcin
Ja$ocha. Prze$omowym mo-
mentem spotkania by$a 70 mi-
nuta, kiedy po do'rodkowaniu
Marcina Sza$%gi z rzutu ro&-
nego pozostawiony bez opieki
Micha$ Czarny strza$em g$ow!
z 5 metrów pos$a$ pi$k% do
siatki. Miejscowi ca$kowicie
oddali inicjatyw% pi$karzom
Bruk–Betu, którzy d!&yli do
zdobycia zwyci%skiego gola.
Cel osi!gn%li w 84 min, gdy
przeprowadzili swoj! firmow!
akcj%; po do'rodkowaniu Pat-
ryka Ogórka z prawej strony,
kapitalnym uderzeniem g$ow!
popisa$ si% )ukasz Szczoczarz.

W ko#cówce wynik móg$
jeszcze podwy&szy( Mateusz
Le'niowski, jednak nie wyko-
rzysta$ dogodnej sytuacji. – Mu-
sz# pochwali& ca"y zespó" za
niesamowit! determinacj# i wol#
walki. Dzi#ki nim oraz odrobinie
szcz#%cia wygrali%my w Jast-
rz#biu – stwierdzi$ szkoleniowiec
Bruk–Betu.

(PIET)

F O R M U ! A  1 . W niedziel%
na torze Interlagos w Sao
Paulo odb%dzie si% przed-
ostatni wy(cig sezonu 2009.
Wczoraj przeprowadzono
dwie sesje treningowe, w któ-
rych najlepsze czasy uzyskali
Mark Webber (Red Bull) i Fer-
nando Alonso (Renault). Ro-
bert Kubica w bmw by& naj-
pierw 14., nast%pnie 12.

Polak przed wy'cigiem
o Grand Prix Brazylii cieszy
si% du&ym zainteresowaniem
ze strony mediów, ale wcale
nie ze wzgl%du na niedzielny
start. Pojawienie si% Kubicy
w Sao Paulo by$o bowiem
pierwsz! okazj! do kontaktu
z nim po podpisaniu – w ubieg-
$ym tygodniu – kontraktu z Re-
nault. Krakowianin wyja'nia$
wi%c na Interlagos, dlaczego
wybra$ dla siebie tak!, a nie
inn! przysz$o'( (bo negocjowa$
te& z Toyot! i Williamsem).

– Przy podejmowaniu de-
cyzji starasz si# wzi!& pod
uwag# wiele czynników i zdo-
by& jak najwi#cej informacji
– powiedzia$ w Brazylii kie-
rowca z Krakowa. – Jednym
z najwa$niejszych argumen-
tów przy moim wyborze by"
fakt, $e Renault kilka lat temu
dwukrotnie wywalczy"o mist-
rzostwo %wiata (w 2005 i 2006 r.
– przyp.), wi#c to zespó", który
wie, jak si#ga& po zwyci#stwa.
Kubica doda$: – Ostatnich kilka
miesi#cy by"o dla Renault ci#$-
kich (afera singapurska
– przyp.), wi#c mia"em mo-
menty niepewno%ci; kiedy jed-
nak oni zdecydowali, $e po-
zostaj! w Formule 1, uwierzy-
"em, $e robi! to po to, by wróci&
na szczyt. Gdy by"em ju$ pe-
wien, $e przysz"o%& zespo"u
jest niezagro$ona, podj#cie de-
cyzji by"o "atwe.

Polak przyzna$, &e w du&ym
stopniu o wyborze zadecydo-
wa$y przeczucia (– Nikt nie jest
w stanie zagwarantowa&, $e
auto przygotowywane na przy-
sz"y rok b#dzie dobre) i przeko-
nywa$, &e nie b%dzie wp$ywa$
na to, kto zostanie w Renault
drugim kierowc!. O swoim kon-
trakcie Kubica rozmawia( nie
chcia$. W ko#cu jednak, gdy
pad$o pytanie, czy podpisa$
umow% na jeden rok, chc!c za-
ko#czy( temat, odpar$: – Nie.

Wczorajszymi treningami
na Interlagos krakowianin roz-
pocz!$ swój przedostatni wy-
'cigowy weekend w barwach
BMW Sauber. W pi!tek wszyst-
kim kierowcom przeszkadza$
troch% deszcz, który towarzy-
szy( ma im te& dzi' w kwalifi-
kacjach (o godz. 19 polskiego
czasu) oraz w niedzielnym wy-
'cigu (18). *ciganie zapowiada
si% pasjonuj!co, bo w Grand
Prix Brazylii Jenson Button
(Brawn) mo&e zapewni( sobie
mistrzowski tytu$. Nie dopu'ci(
do tego b%d! starali si% Rubens
Barrichello (Brawn, 14 pkt stra-
ty do lidera) i Sebastian Vettel
(Red Bull, 16 pkt deficytu). Obaj
maj! jeszcze szans%, by prze-
'cign!( w klasyfikacji Buttona
i za dwa tygodnie w Abu Zabi
zdoby( mistrzostwo.

Wyniki
: 1. Webber (Red Bull)

1.12,463 (czas najlepszego z 29
okrążeń), 2. Barrichello (Brawn)
1.12,874 (32), 3. Vettel (Red Bull)
1.12,932 (27)... 7. Button (Brawn)
1.13,141 (29), 

: 1. Alonso (Renault)
1.12,314 (27), 2. Buemi (Toro Rosso)
1.12,357 (45), 3. Barrichello
1.12,459 (38)... 5. Button 1.12,523
(45), 7. Vettel 1.12,611 (45), 

(BOCH)

Przedostatni raz


