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SportSport

– R!k nie za"amujemy. Ten
mecz to ju# przesz"o$% – mówi
pomocnik Przeboju Wolbrom,
Damian Lickiewicz. Jego zespó"
przedwczoraj na Stadionie Lu-
dowym w Sosnowcu przegra"
1:4 z Zag"&biem. Na tej po-
ra#ce sko'czy"a si& przygoda
wolbromian z Pucharem Pol-
ski. – Najwa#niejsza jest liga
– jasno stawia spraw& pi"karz.

A tutaj jego zespó" gra z Oko-
cimskim. Pocz!tek meczu
na stadionie „piwoszy” w nie-
dziel& o godz. 17. To starcie
dwóch ma"opolskich ekip.
Z tego wzgl&du pojedynek
mo#na nazwa% derbami.

– A te zawsze wywo"uj! do-
datkow! motywacj& – zawod-
nik daje do zrozumienia, #e
emocji nie zabraknie. – Je-
dziemy wygra%. Poka#emy, #e
wysoka pora#ka z Zag"&biem
by"a wypadkiem przy pracy
– dopowiada.

W Brzesku z kolei poprawi"y
si& humory, bo w $rod& Oko-

cimski w Pucharze wygra" 2:0
na terenie Resovii. A mia"y
po czym si& poprawia%
– przed tygodniem zespó" zo-
sta" rozbity 4:0 na stadionie Pe-
likana (owicz. Teraz zagra o ko-
lejne zwyci&stwo.

– Jest nam bardzo potrzebne
– przekonuje pomocnik, Pawe"
Piotrowicz. Pi"karzowi wtóruje
trener Krzysztof (&tocha.
– Mamy zamiar zagra% bardzo
ofensywnie. Taka gra dobrze
nam wychodzi. W ko'cu wy-
st!pimy na swoim boisku – wy-
ja$nia.

W trzech dotychczasowych
kolejkach podopieczni (&tochy
zdobyli tylko trzy punkty. Z ko-
lei jedenastka Antoniego
Szymanowskiego ma na koncie
sze$%.

Z rozgrywek pucharowych
odpad" te# Kolejarz Stró#e.
Przegra" w Radzionkowie z Ru-
chem a# 0:5. W tym wypadku
wyci!ganie wniosków by"oby
przedwczesne. Trener Jaros"aw
Araszkiewcz do boju wys"a"
w wi&kszo$ci dublerów.
– Szansy nie wykorzystali – nie
owija w bawe"n& „Ara$”. – Cza-
sami mia"em wra#enie, #e
graj! dla Ruchu, tyle pope"niali
b"&dów – dodaje.

Dlatego w Piotrkowie Try-
bunalskim zagraj! dotychcza-
sowi podstawowi pi"karze. Ci
do tej pory nie zawodzili.
Po dwóch meczach (Kolejarz

ma zaleg"e spotkanie z GKS-em
Jastrz&bie-przyp. red) stró#anie
chwal! si& kompletem punk-
tów. Rywale po trzech pojedyn-
kach legitymuj! si& zaledwie
jednym. Mecz z Concordi!
w sobot& o godz. 17. Kolejarz je-
dzie tylko po zwyci&stwo.
– Wszyscy wiedz!, jak nie lubi&
przegrywa% – mówi trener.

Zawodnicy Kolejarza b&d!
szykowa% si& ju# do drogi po-
wrotnej, a na rozgrzewk& wyj-
dzie Bruk-Bet Nieciecza.
O godz. 20 w sobot& zespó"
Marcina Ja"ochy zagra na wy-
je)dzie ze *witem Nowy Dwór
Mazowiecki. To absolutny hit
czwartej kolejki. Obie ekipy
jeszcze jesieni! nie przegra"y.

*wit zanotowa" same wygrane.
Bruk-Bet dwa razy zwyci&#y",
raz zremisowa". Beniaminek z
Ma"opolski na mecz wyjedzie
ju# dzisiaj. Zagra o podtrzyma-
nie passy spotka' bez pora#ki.
– Sta% nas na dobry wynik – bez
mrugni&cia okiem wierzy
w swoich pi"karzy ich opiekun
Marcin Ja"ocha.

Recept& na sukces ma pro-
st!. – Bardzo uwa#nie gra%
w defensywie, bo w ataku *wit
jest bardzo mocny – prze-
strzega zespó". – Musimy
twardo walczy% w $rodku pola.
Ka#da strata pi"ki sko'czy si&
dobr! okazj! dla rywali – ko'-
czy srebrny medalista olimpij-
ski z Barcelony.

OG!OSZENIE 0323493/00

DerbyNiemiecju!nadzie"dobry

Bundesliga wystartowa"a ty-
dzie' temu, a ju# mamy hit.
Bayern Monachium podej-
muje Werder Brema. Poje-
dynki tych dru#yn w ci!gu
ostatnich lat elektryzowa"y
ca"e Niemcy, g"ównie z tego
powodu, #e obie ekipy wal-
czy"y ze sob! o mistrzostwo.

– To derby Niemiec – po-
twierdza Maciej Murawski,
który kilka sezonów gra"
w Bundeslidze.

– Zawsze mecze Bayernu
z Werderem by"y ciekawym
widowiskiem. Monachijczycy
co sezon s! faworytem, poza
tym graj! u siebie. Mo#e nie
wyszed" im pierwszy mecz,
ale z Werderem powinni wy-
gra%.

Pi"karze Bayernu wyjd! na
spotkanie, pa"aj!c ch&ci! re-
wan#u za ubieg"oroczn! po-
ra#k& z breme'czykami.
Wówczas prowadzony przez
Jürgena Klinnsmana Bayern
zosta" zdeklasowany

przez Werder 2:5. To by" bo-
lesny policzek, który pozba-
wi" Bayern szans na tytu".

Nie wiadomo, czy w sobot-
nim meczu obecny trener Ba-
warczyków Louis Van Gaal
b&dzie móg" skorzysta%
z Francka Ribery’ego. Francu-
ski pomocnik boryka si&
z kontuzj! kolana.

– Do tego Franck wróci"
z meczu Francji z Wyspami
Owczymi poobijany –
o$wiadczy" dyrektor gene-
ralny Bayernu Uli Höness. –
Mimo to jestem pewien, #e
w sobot& wyjdzie na boisko.
Ribery po meczu w reprezen-
tacji wróci" od$wie#ony. My-
$l&, #e jest gotów poprowa-
dzi% nas do zwyci&stwa w li-
dze – zapewnia Höness.

Dla nas nader ciekawie za-
powiada si& mecz Borussii
Mönchengladbach z Herth!
Berlin. W tym spotkaniu
w podstawowym sk"adzie ze-
spo"u z Berlina powinni wyj$%
dwaj polscy pi"karze, graj!cy
jako obro'ca (ukasz Piszczek

oraz napastnik Artur
Wichniarek.

– Wynik tego meczu zale#y
od pi"karzy Borussii – mówi
Murawski. – Je$li zagraj! tak
jak w pierwszej po"owie me-
czu z Freiburgiem, to Hertha
nie ma szans [do przerwy pro-
wadzili 3:0 – red.]. Jednak
w drugiej po"owie ubieg"oty-
godniowego spotkania dru-
#yna z Mönchengladbach si&
rozsypa"a i we frajerski spo-

sób pozwoli"a Freiburgowi
doprowadzi% do remisu – oce-
nia Murawski.

W sobot& Jakub B"aszczy-
kowski, podbudowany
zwyci&stwem nad Grekami
(2:0), zagra w podstawowym

sk"adzie Borussii Dortmund
w ich wyjazdowym spotkaniu
z HSV Hamburg.

– Borussia powinna wygra%
– uwa#a Murawski. – W po-
przedniej kolejce pi"karze
HSV s"abo zagrali. Jakub
B"aszczykowski i spó"ka nie
powinni mie% problemów
z pokonaniem hambur-
czyków.

Transmisje Eurosportu z meczów
2. kolejki niemieckiej Bundesligi:

Bayern Monachium – Werder Brema
(Na !ywo Eurosport 2, sobota g. 15.30)

HSV Hamburg – Borussia Dortmund
(skrót w Eurosport 2, sobota g. 17.30)

FC Koln – VfL Wolfsburg
(Na !ywo w Eurosport 2, sobota g. 18.30)

B. Monchengladbach – Hertha Berlin
(Na !ywo w Eurosport 2, niedziela g. 15.30)

Schalke 04 – VfL Bochum (Na !ywo
w Eurosport 2, niedziela godz. 17.30)

Pozosta!e mecze 2. kolejki Bundesligi

VfB Stuttgart – Freiburg (Sobota 15.30)

Bayer Leverkusen – Hoffenheim
(Sobota 15.30)

Eintracht Frankfurt – 1. FC Nurnberg
(Sobota 15.30)

Hannover 96 – FSV Mainz (Sobota 15.30)

AntoniJ.Bohdanowicz

Pe!ny zestawpar
czwartej kolejki

a SOBOTA
Hetman Zamo!" – Stal Rze-
szów,
Sokó#Aleksandrów $ódzki
– Jeziorak I#awa,
Concordia PiotrkówTrybu-
nalski – Kolejarz Stró%e,
OKS Olsztyn – RuchWyso-
kie Mazowieckie,
Resovia – Olimpia Elbl&g
(wszystkie mecze o godz.
17),
'wit Nowy Dwór Mazowie-
cki – Bruk-Bet Nieciecza
(20).

a NIEDZIELA
GKS Jastrz(bie – Start
Otwock (19),
Okocimski Brzesko – Prze-
bójWolbrom (17),
Wigry Suwa#ki – Pelikan
$owicz (18).

Poranazwyci!stwo

Remis i pora#ka – jesienny bi-
lans Sandecji nie rzuca na ko-
lana. Do tego w $rod& po zabój-
czym pojedynku (1:1 i 3:4 w kar-
nych-przyp. red.) pi"karze
z Nowego S!cza przegrali w Pu-
charze Polski z GKS-em Tychy.

Od soboty ma by% ju# tylko
lepiej. – B&dzie. Zespó" wierzy
w swoje umiej&tno$ci – z opty-
mizmem mówi opiekun ze-
spo"u, Dariusz Wójtowicz.

Trener zapewnia, #e to
ostatnie spotkanie nie b&dzie
mie% wp"ywu sobotni! po-
staw&. Jutro (godz. 17) na ul.
Kili'skiego przyje#d#a Motor

Lublin. Jedna z najs"abszych
ekip. Zero punktów, jedna
bramka strzelona i a# sze$%
straconych – tylko tyle uda"o
si& pi"karzom z Lublina zdoby%
do tej pory.

Je$li Sandecja zagra jutro jak
w zremisowanym u siebie 1:1
inauguracyjnym pojedynku
z Podbeskidziem Bielsko, Mo-
tor b&dzie bez szans. Ju#
po ostatniej pora#ce 0:3 na bo-
isku Floty *winouj$cie walk&
o komplet punktów zapowia-
da" Maciej B&benek. – Chcemy
zrehabilitowa% si& na w"as-
nym stadionie. Jest w nas du#a
sportowa z"o$% – mówi" po-
mocnik.

!ukaszMadej

Zawszemecze
Bayernu
zWerderemby!y
ciekawym
widowiskiem

II liga: Ma by" walka idu#e emocje
bW Brzesku
derby.„Piwosze”
graj#zPrzebojem

bSzlagier kolejki
podstolic#.$wit
kontraBruk-Bet
!ukaszMadej

Pi!karzOkocimskiegoMaciej Kisiel (z prawej)manakoncie dwie bramki. Czas nakolejne
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Test dla Górnika

W szybkim tempie tocz! si&
rozgrywki w III lidze. Trzy ko-
lejki w dziewi&% dni. W trzeciej
form& strzeleck! pi"karzy Gór-
nika Wieliczka sprawdz!
Czarni Po"aniec. Ale na w"as-
nym boisku, a tymczasem ta
dru#yna lepiej czuje si&
na ...wyjazdach.

Komplet punktów powinien
zaliczy% krakowski Hutnik,
gdy# Lubrzanka zdobywa
punkty tylko na w"asnym boi-
sku. Ewentualne wpadki tego
duetu, chocia# trudno si& ich
spodziewa%, mo#e wykorzysta%
beniaminek z Andrychowa. Be-
skid jest bowiem faworytem

w spotkaniu z Orliczem
Suchedniów. Bardzo ciekawie
zapowiadaj! si& konfrontacje
ma"opolskich zespo"ów. Kra-
kowskiej Garbarni z tarnowsk!
Uni! oraz my$lenickiego
Dalinu z Kmit! Zabierzów.

Pawe"Guga

W trzeciej lidze

a Graj":Garbarnia – Unia,
sb. 11, Hutnik – Lubrzanka,
sb. 15, Dalin – Kmita, sb. 17,
Puszcza – Nida, sb. 17.30,
Beskid – Orlicz, 18, Juventa
– Glinik, sb. 17, Czarni –
Górnik, nd. 17, Naprzód –
Alwernia, nd. 17.


