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Lotto iTV
Wtorek, 21.08
Lotto
9, 16, 24, 36, 41, 44
Multi Multi – godz. 14
3, 7, 9, 12, 18, 22, 23, 27, 28, 33,
41, 45, 46, 51, 55, 57, 61, 74,
[75], 76

Multi Multi – godz. 22.15
3, 13, 18, 20, 21, 22, 26, 33, 36,
48, 49, 53, 57, 59, 61, 63, [65]
71, 72, 74
Mini Lotto
2, 16, 17, 31, 32
Kaskada
2, 3, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21,
22, 24
Sport w TV, !roda, 22.08
Pi"ka no#na
El. LM,Sporting Braga –
Udinese Calcio (TVP 1, 20.20)

W skrócie
PI!KA NO"NA

Matusiak ko$czy
karier%
Rados!aw Matusiak, by!y pi!-
karz m.in. Wis!y Kraków
i Cracovii zako"czy! karier#
w wieku zaledwie 30 lat.
Matusiak, który w poprzed-
nim sezonie wyst#powa!
w barwach Widzewa $ód%
powiedzia! serwisowi
sport.pl, &e nie ma ofert
z innych klubów, wi#c posta-
nowi! „zawiesi' buty
na ko!ku”.

PI!KA NO"NA

Kontuzja Piszczka
Obro"ca reprezentacji Polski
i Borussii Dortmund $ukasz
Piszczek dozna! kontuzji uda
podczas wtorkowego treningu
swojego klubu. Jak informuje
niemiecki „Kicker”, 27-letni
pi!karz zszed! z boiska z ban-
da&em na prawej nodze.
W (rod# przejdzie dok!adne
badania. Na razie nie wiado-
mo, jak powa&ny jest uraz
zawodnika. (pap)

KOLARSTWO

Clarke wygrywa
Australijczyk Simon Clarke
z grupy Orica wygra! w Estacion
de Valdezcaray czwarty etap
wy(cigu kolarskiego Vuelta
a Espana. Liderem klasyfikacji
generalnej zosta! Hiszpan
Joaquim Rodriguez (Katiusza).
Najlepszy z Polaków jad)cych
w wy(cigu, Przemys!aw Nie-
miec (Lampre), zaj)! 11. miejsce.
Tu& za nim przyjecha! Tomasz
Marczy"ski (Vacansoleil). (pap)

PI!KA NO"NA

Adebayor
wykupiony
Tottenham Hotspur wykupi!
ostatecznie z Manchesteru
City s!ynnego napastnika
Emmanuela Adebayora. Pi!-
karz reprezentacji Togo
wyst#powa! ju& w minionym
sezonie w londy"skim klu-
bie, ale na zasadzie wypo&y-
czenia. Zdoby! wówczas 18
goli w 37 ligowych meczach.

(pap)

Dzisiaj(godz.19)wzaleg!ymme-
czu 1. kolejki I ligi zespó!
Termaliki Bruk-Betu Nieciecza
zmierzy si# na wyje%dzie z dru-
&yn)PoloniiBytom.

Niecieczanie po nieudanej
inauguracjirozgrywekI-ligowych,
w której przegrali przed w!asn)
publiczno(ci) z Sandecj) Nowy
S)cz0:1,wniedziel#w pe!nizre-
habilitowalisi#ipewniepokonali
beniaminkazTychów3:0.

– Pierwsza po!owa meczu
z GKS-em nie wygl)da!a w na-
szym wykonaniu najlepiej, jed-
nakbramkizdobytewko"cówce
pierwszej i na pocz)tku drugiej
cz#(cigrysprawi!y,&ezespó!na-

bra!wi#kszejpewno(cisiebieiza-
gra! zdecydowanie lepiej – pod-
kre(latrenerTermalikiBruk-Betu
Kazimierz Moskal. – Wierz#, &e
wBytomiuzagramypodobniejak
w drugiej ods!onie meczu
z Tychami i wygramy. Taki sta-
wiamy sobie bowiem cel
przedspotkaniemzPoloni).

*rodowy rywal niecieczan
wsezonie 2011/12 zosta! zdegra-
dowanyzIligi,jednakpowycofa-
niu si# zrywalizacji dru&yny Ru-
chuRadzionków,bytomianieza-
chowali miejsce na zapleczu
ekstraklasyjakonajwy&ejsklasy-
fikowanadru&ynaspo(ródspad-
kowiczów z I ligi. Zespó! z Byto-
mia niezbyt udanie rozpocz)!
obecne rozgrywki, najpierw

przegra!bowiemwmeczuwyjaz-
dowym z Flot) *winouj(cie 0:2,
natomiast w ostatniej kolejce
uleg!przedw!asn)publiczno(ci)
OlimpiiGrudzi)dz1:2.

– Po dwóch pora&kach
bytomianiezpewno(ci)b#d)ro-
biliwszystko,byzdoby'pierwsze
punkty w tym sezonie, dlatego
czeka nas niezwykle trudne za-
danie.Wierz# jednak,&ezwyci#-
stwowniedzielnymmeczuwJa-
worznie z GKS-em mocno pod-
budowa!o dru&yn# i na tyle
doda!o jej pewno(ci siebie, &e
wBytomiupotwierdzidu&emo&-
liwo(ci – stwierdzi! szkolenio-
wiecTermalikiBruk-Betu.

W zespole „S!oników” dzisiaj
napewnozabrakniekontuzjowa-

nych Dariusza Jareckiego, Da-
mianaSko!orzy"skiegoiKrzysz-
tofaLipeckiego.

– Ostatni z wymienionych
na treningu przed meczem
z Tychami dozna! urazu górnej
cz#(cikr#gos!upaszyjnegoinara-
zienietrenuje.Opróczbramkarzy
mamwtejchwilidodyspozycji16
zawodników, z których ka&dy
mo&e zagra' w podstawowym
sk!adzie. Na razie nie podj)!em
jednakdecyzji,czywBytomiuza-
gramy wpodobnym sk!adzie jak
w wygranym meczu z GKS-em
Tychy–przyzna!KazimierzMo-
skal.

W niedzielnym meczu w Ja-
worzniezespó!zNiecieczyzagra!
wdefensywie w nieco przemeb-

lowanymsk!adzie,miejscenapra-
wejstroniezaj)!DaliborPleva,na-
tomiast w miejsce kontuzjowa-
negoDariuszaJareckiegonalewej
flancewyst)pi!KarolPi)tek.

–WmeczuzTychaminiestra-
cili(my bramki, mo&na wi#c po-
wiedzie',&edefensywaspisa!asi#
dobrze. Prawda jest jednak taka,
&e pope!nili(my kilka b!#dów
w obronie i mamy jeszcze nad
czympracowa'–przyzna!trener
„S!oników”.

Wpoprzednimsezoniezespó!
Termaliki Bruk-Betu Nieciecza
zremisowa! w meczu wyjazdo-
wym z Poloni) Bytom 0:0, nato-
miastprzedw!asn)publiczno(ci),
po bramce Emila Drozdowicza,
pokona!bytomian 1:0.

PiotrPietras

Ten mecz mia! odby' si# 5 sierp-
nia, ale wtedy Okocimski gra!
w Pucharze Polski z Legi). Dla-
tego spotkanie z Cracovi) zosta-
nie rozegrane dzi( o godz. 17. Nie
zmienia si# tylko miejsce – to
obiektHutnikaKraków.

– To dla nas najwa&niejszy
meczwrundzie– zapewniaj)pi!-
karze Okocimskiego. – Nikt nie
musi nam mówi', jak mamy za-
gra'. Nasza motywacja osi)gnie
maksymalny poziom – przeko-
nujePawe!Pyciak,pomocnik„Pi-
woszy”.

Zawodnik, &artuje, &e na mu-
rawie stadionu Hutnika b#dzie
móg! nawet zgubi' zawodników
WojciechaStawowego.–Gra!em
kilka sezonów w klubie z Nowej
Huty. Znam ka&dy zak)tek boi-
ska,wprawdziejestnanimnowa
murawa,alejatamb#d#si#(wiet-
nieczu! –dodajePyciak.

TrenerOkocimskiego,Krzysz-
tof$#tochastarasi#utrzymywa'
spokój. – Todlanaskolejnespot-
kanie o punkty – mówi. –
Cracovia to uznana firma, zago-
rzali ioddani kibice. To dru&yna,
która zosta!a przebudowywana
imagra'ofensywnie.Trzebaby'
nato przygotowanym.

W Okocimskim zabraknie
dzi( lecz)cych kontuzje Paw!a
Smó!ki, Micha!a O(wi#cimki
iRobertaTrznadla.

Mecz,mimo&estadionwBrze-
sku ma licencj#, odbywa si#
naobiekcienaSuchychStawach.
– Gdy by! planowany, jeszcze jej
nie mieli(my i wynaj#li(my sta-
dion Hutnika. Potem otrzymali-
(mylicencj#,aleniezrezygnowa-
li(my z wynajmu. Dzi#ki temu
wi#cej kibiców ogl)dnie mecz,
a to dla nas oznacza korzy(ci fi-
nansowe – wyja(nia Czes!aw
Kwa(niak,prezesOkocimskiego.

Krakowianienierozpami#tuj)
ju& remisu w Katowicach, który

by!dlanichjakpora&ka.Wszyscy
pi!karzes)dodyspozycjitrenera
WojciechaStawowegopozaMar-
cinem Budzi"skim, który musi
odpokutowa'jeszczejedenmecz
zaczerwon)kartk#.

– Od d!u&szego czasu pracu-
jemy nad taktyk) gry – mówi
Wojciech Stawowy. – Bo mecz
zGKS-empokaza!,&ejeszczejest
du&opracyprzednami.Niemam
zastrze&e"doformypi!karzy.Nie
jestemtegotyputrenerem,który
robi!by ci)g!e rotacje wsk!adzie.
Conieoznacza,&eichnieb#dzie.
Nat#chwil#(wtorkowepopo!ud-
nie - przyp. &uk) nie umiem po-
wiedzie',czyzmianyb#d).

„Pasom” nie do ko"ca wysz!o
spotkanie przy ul. Bukowej. Za-
brak!o re&ysera gry, jakim jest
Budzi"ski.Mo&ewi#cszkolenio-
wiec zdecyduje si# na wprowa-
dzenie Niemca Edgara Bern-
harda?

Stawowy zwykle koncentruje
si# na swoim zespole, ale do-

strzega fakt, &e Okocimski nie
przegra! ju& od roku. – To zespó!
dobrze prowadzony przez tre-
nera$#toch#.–Skoroniedozna!
pora&ki, to musz) by' powody,
dlaczego tak w!a(nie by!o. Ale to
nie oznacza, &e ten dzie" nie
przyjdzie... Nam zale&y tylko
na trzech punktach. Wiem, &e
Okocimski bardzo nastawia si#
nameczznami.

WzespolezBrzeskaca!yubie-
g!ysezonsp#dzi!DawidDynarek,
obecnie graj)cy w Cracovii. Czy
trener Stawowy skorzysta z jego
wiedzyobrzeskimzespole?

– Nie pytam nigdy pi!karzy,
którzygralikiedy(wdru&yniery-
wala, o mocne i s!abe punkty tej
dru&yny – mówi szkoleniowiec
krakowian. – Dawid jest zawod-
nikiem, aod tego jest sztab szko-
leniowy,byrozpracowa'rywala.
Mamywiedz#oprzeciwniku,ob-
serwowali(mygowkilkuspotka-
niach. Wiem,&eb#dzienambar-
dzoci#&koopunkty.

To spotkanie wielkiej wagi
bDla„Piwoszy”
tonajwa!niejszy
meczwrundzie

b„Pasy”chc"
rehabilitacji
zaKatowice

AndrzejMizera,
Jacek!ukowski
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DlaPyciakamecz zCracovi& jest najwa#niejszywsezonie

Wcale nie narzekam
na bezczynno!" w bramce
Z Krzysztofem Pila-
rzem, bramkarzem
Cracovii, rozmawia
Jacek !ukowski

Z Okocimskim zagracie nie-
jako u siebie, bo w Krakowie.
Tak, to dobrze, &e kibice b#d)
nas dopingowa'. B#dziemy
chcieli zrobi' wszystko, by jak
najlepiej zagra'. W meczach
jakie grali(my w Bydgoszczy
w Pucharze Polski i w lidze
w Katowicach tak si# zdarzy!o,
&e kibice nie mogli jecha', ale
teraz b#dzie inaczej.

Niewiele zabrak"o, by!cie
do meczu z Okocimskim
przyst%powali w innych
nastrojach.
Sami sobie jeste(my winni, &e
nie potrafili(my strzeli' bram-
ki na 2:0. Gdyby tak si# sta!o,
by!oby „po meczu”. Trzeba
szybko zapomnie' o tamtym
spotkaniu i nie pope!ni' ju&
tych samych b!#dów. Zawsze
martwi strata bramki w ostat-
niej minucie, ale przyjdzie taki
mecz, &e to my strzelimy gola
w 90 minucie.

Ma Pan trudne zadanie, bo
mo#e nie mie' Pan du#o
pracy przez ca"y mecz,
a nadejdzie taki moment,
w którym trzeba obroni'...
Musz# by' skoncentrowany
przez ca!e spotkanie. Nie
w ka&dym meczu jest tyle
sytuacji, by wyci)ga' pi!k#
z „okienka”. To, &e nie inter-
weniuj#, nie oznacza, &e nie
jestem ca!y czas w grze.

Ale koledzy nie dopuszczaj&
do wielkiego zagro#enia
pod pa$sk& bramk&.
Bardzo si# z tego ciesz#, nie
przeszkadza mi to. Niewa&ne
czy mam siedemna(cie sytua-
cji czy dwie, musz# by' skon-
centrowany ca!y czas.

Trener Stawowy podkre!la,
#e nie patrzy na zespó"

rywala, tylko na swój, ale
trudno nie zauwa#y' #e
Okocimski nie przegra"
od ponad roku.
Na pewno nie przez przypa-
dek. To ciekawy zespó! i pod-
chodzimy do niego z du&ym
szacunkiem. Na odprawie
poznali(my najwa&niejsze rze-
czy na temat tego zespo!u.
Najwa&niejsze jest jednak to,
by robi' swoje.

Ostatni czas sp%dzi" Pan
w ekstraklasie, nie mia" wi%c
Pan okazji do ogl&dania
rywali.
W ekstraklasie wszystko jest
bardziej nag!o(nione, ale ogl)-
dam te& skróty spotka"
w Orange Sport. Zreszt) wielu
zawodników, którzy wyst#puj)
w I lidze, gra!o w ekstraklasie.
Pami#tam wi#c jak si# prezen-
tuj).

W Bydgoszczy koledzy
zapomnieli o ko"ysce dla
Pana, w Katowicach ju#
nadrobili b"&d.
Tak, by!a ko!yska dla mojego
syna Alana, który ma ju&
ponad miesi)c.

A jak Pan uczci na boisku
jego narodziny?
Musi by' jaka( dobra obrona.

Te zaleg"e mecze zmuszaj&
was od pocz&tku rozgrywek
do pogoni za innymi, to
ma"o komfortowa sytuacja.
Nie patrzymy na tabel#, mamy
dwa zaleg!e spotkania i musi-
my je wygra'.

Po Katowicach jest pewnie
sportowa z"o!'?
Oczywi(cie, &yczy!bym sobie,
by(my ju& do przerwy zadbali
o wynik.

Gra" Pan ju# na Suchych
Stawach?
Tak, kiedy Hutnik by! jeszcze
w I lidze, a przeciwko Cra-
covii, gdy budowa!a stadion.
Rozmawia" Jacek (ukowski

Termalica chce potwierdzi! dobr" dyspozycj#


