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77-latek na motocyklu

Jak wypadł Lech z FC Basel?

Rozmowa z Pawłem
Waloszkiem, wicemistrzem
świata z 1970 roku strona 27

„Kolejorz” po pierwszym
meczu III rundy kwalifikacji
strona 28
Ligi Mistrzów

Na co jeszcze liczy Rumak?
 Piłka nożna. W sobotę inauguracja rundy jesiennej I ligi. Zawisza zagra w Gdyni z Arką (18, Polsat Sport)
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Płyną ku Arce

N I EP EŁN OSPR AWNI

Biegali w stolicy
na 10 kilometrów

Kadra Zawiszy zmieniła się
diametralnie. Blisko połowę
graczy stanowi młodzież.
Nie dziwi, że trener Mariusz
Rumak podchodzi do nowego
sezonu z lekkimi obawami.
Czy słusznie, dowiemy się
po kilku kolejkach. Po wielu
zmianach w przerwie letniej
szkoleniowiec nie kipi jakimś
wielkim entuzjazmem. Widać, że realnie podchodzi do
sytuacji.
Po wczorajszym treningu
chętnie rozmawiał z dziennikarzami „Expressu” (więcej
w piątkowym numerze), lecz
nie zamierzał - podobnie jak
zawodnicy - niczego obiecywać. Schodząc do szatni
przechwycony przez grupę
dzieci z opiekunami, na pytania jednego z nich o wynik w Gdyni, odparł krótko:
- Tego nie wie nikt...
- Najlepsze humory dopisują chyba „Białemu” (Łukaszowi Nawotczyńskiemu
- dop. red.) - tą wypowiedzią
z kolei trener nawiązywał
do sytuacji we wczorajszym
wewnętrznym sparingu, kiedy Nawotczyński skutecznie

włączył się do akcji prawą
stroną i tuż przy linii końcowej znakomicie dograł do
ustawionych przez bramką
napastników, po czym Arkadiusz Gajewski ulokował piłkę w siatce.

Kto może zagrać?

Rumaka martwi mała liczba zawodników. Na wczorajszych zajęciach było ich
siedemnastu, w tym ośmiu
juniorów (wciąż brakuje
kontuzjowanego Miki).
- Na niektórych pozycjach
nie ma dużej konkurencji.
Liczę, że uda się to zmienić
- przyznał w rozmowie z naszą gazetą trener Zawiszy.
Wyjściowa
jedenastka
może wyglądać następująco:
Sapela - Nykiel, Stawarczyk,
Wełnicki, Igumanović - Drygas - Smektała, Łukowski,
Kamiński (Mica), Alvarinho
- Gajewski (Lewicki).
W klubie na Gdańskiej już
widać większy ruch związany z rozpoczęciem sezonu.
Mocno zajęty jest Łukasz
Skrzyński, od roku dyrektor
sportowy klubu. Wiadomo,
wszystkim zawodników trzeba zatwierdzić do rozgrywek, wszystko musi być załatwione. W sobotę już wyjazd.

Przewodnicząca
Rady
Nadzorczej piłkarskiej spółki Katarzyna Piątkowska
rozpamiętuje wciąż spadek
z ekstraklasy. - Czasem łzy
mi lecą, że tak to się potoczyło. Nie jest łatwo się
z tym pogodzić. Również
z taką oto sytuacją, że Górnik Łęczna ma w tej chwili
w ekstraklasie po dwóch kolejkach sześć punktów, a my
w ubiegłym roku po dziewiętnastu spotkaniach mieliśmy zaledwie dziewięć.

Jak to z Arką bywało...

Na początek czeka na zawiszan jeden z trudniejszych
rywali, wzmocniony kilkoma zawodnikami, który
w meczach kontrolnych spisywał się dość skutecznie.
Jeden z nich rozegrał z Zawiszą (1:0). W Bydgoszczy
pamiętamy jeszcze sezon
2011/2012 i, niestety, baty
2:5. Ale też wygraną w Gdyni w kolejnym sezonie 1:0
(w 90 min. gospodarze nie
wykorzystali karnego), kiedy zawiszanie kończyli mecz
w „8”(!) - czerwone kartki
dla Skrzyńskiego, Mąki i Masłowskiego... W najbliższą
sobotę skromnym 1:0 nikt by
nie pogardził.CP

Skład Zawiszy ma być mieszanką rutyny z młodością.
Od lewej: Krzysztof Nykiel (w sierpniu skończy 33 lata, Zawisza będzie jego 10. klubem) i Jakub Łukowski (19 lat, wychowanek „wojskowych”).
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Zawodnicy Pomorsko-Kujawskiego Klubu Kultury
Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Łuczniczka”
w Bydgoszczy startowali
w miniony weekend w stolicy w mistrzostwach Polski na 10 km.
Czworo z nich stanęło
na podium - w kategorii
T11 niewidomi: 2. Adam
Kruczkowski, 3. Rafał
Machnikowski; w kategorii T12 niedowidzący: 1.
Tomasz Chmurzyński, 3.
Przemysław Musiał.
Z kolei na mistrzostwach
Polski
kobiet
w szachach, które odbyły
się w Wągrowcu, bydgoszczanka Alicja Muller zajęła
(Fa)
7. miejsce.

MARCIN KARPIŃSKI
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Do inauguracji rozgrywek
I ligi pozostały już tylko
dwa dni, dlatego w klubie
na Gdańskiej trwają gorączkowe przygotowania
do wyjazdowego meczu
z Arką Gdynia. Rywal
mocny, ale jeśli chce się liczyć w walce o awans, to
taką przeszkodę trzeba też
wziąć. A przynajmniej nie
potknąć się na niej. Za dwa
dni będziemy mądrzejsi...

