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Lotto iTV

Poniedzia!ek, 26.11
Multi Multi – godz. 14
2, 5, 10, 13, 14, 18, 26,
[27], 28, 31, 37, 38, 41, 42,
54, 55, 61, 62, 68, 79
Multi Multi – godz. 22
1, 6, 8, 9, 17, [20], 21, 23,
34, 35, 37, 39, 40, 42,
44, 62, 63, 64, 66, 77
Joker
21, 34, 38, 40 – 32
Kaskada
4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 19,
22
Sport w TV, wtorek, 27.11
Pi!ka no"na
Bundesliga: Borussia D. – For-
tuna (Eurosport 2, 20–22)
Koszykówka
NBA: 76ers – Mavericks
(Canal+Sport, 1–3.45)

W skrócie
KOSZYKÓWKA

Pora"ka Gortata

Koszykarze Phoenix Suns ule-
gli w Filadelfii zespo!owi 76ers
101:104 (20:23, 21:23, 34:34,
26:24). Marcin Gortat (Suns)
gra! 25,57 min, zdoby! 18 pkt,
mia! 7 zbiórek i 2 asysty.

TENIS

Mike #ladami Boba

34-letni Mike Bryan, starszy
bli"niak Boba, z którym tworzy
#wietny debel, poszed! w jego
#lady i te$ si% o$eni!. W Kalifor-
nii po#lubi! swoj& wieloletni&
partnerk% Lucille Williams.

PI!KA NO"NA

Maj$ psychologa

Pi!karze Liverpoolu FC mog&
liczy' na pomoc psychologa.
Klub zatrudni! doktora Steve’a
Petersa, który pracowa! m.in.
z mistrzami olimpijskimi w
kolarstwie torowym Chrisem
Hoyem i Victori& Pendleton.

TENIS

Najwi%kszy awans

25-letnia Jaros!awa Szwedowa
(Kazachstan) otrzyma!a nagro-
d% Najlepszy Powrót Roku 2012
w cyklu WTA Tour. Sezon za-
cz%!a na 206. pozycji w rankin-
gu, a zako(czy!a jako 29.

PI!KA NO"NA

Stracili posady

40-letni Argenty(czyk
Mauricio Pochettino nie jest
ju$ trenerem outsidera ligi
hiszpa(skiej Espanyolu Barce-
lona. Posad% straci! wraz
z dyrektorem sportowym
klubu Ramonem Planesem.

OLIMPIZM

S$ podejrzani

MKOl w przysz!ym tygodniu
zajmie si% spraw& pi%ciu spor-
towców uczestnicz&cych
w 2004 roku w igrzyskach
w Atenach. Po ponownym
przebadaniu próbek s& podej-
rzani o stosowanie dopingu.

Wiele na to wskazuje, $e
wprzerwiezimowejzespó!Unii
Tarnówdoznapowa$negoos!a-
bienia kadrowego. Pi!karze „Ja-
skó!ek” ca!y czas otrzymuj& bo-
wiem propozycje gry z ró$nych
klubów i zapowiadaj&, $e b%d&
chcieli z nich skorzysta'.

Tarnowianiezako(czylirun-
d% jesienn& II ligi na 9. miejscu
z dorobkiem 24 punktów.
W pierwszej cz%#ci sezonu nie
otrzymali jednak ani jednego
z nale$nych im stypendiów
i wiele na to wskazuje, $e w naj-
bli$szym czasie nic wtej kwestii
si% nie zmieni. Zawodnicy Unii
rozpocz%li wi%c poszukiwania
nowych klubów.

– Cz%#' graczy, pracuj&cych
w Tarnowie lub w okolicach,
z pewno#ci& pozostanie w dru-
$ynie,gdy$b%d&pilnowalipracy.
Zupe!nie inaczej wygl&da sytu-
acjazpi!karzami,dlaktórychgra
w pi!k% jest jedynym "ród!em
utrzymania, ci na pewno roz-
poczn& szukanie nowych klu-

bów–podkre#li!trenerUniiTo-
masz Kijowski.

Najbardziejrozchwytywanym
zawodnikiem jest 19-letni na-
pastnik Jakub Wróbel. By! ju$
na testach w Koronie Kielce, na-
tomiast w #rod% mia! jecha'
na kolejny sprawdzian do Pusz-
czyNiepo!omice.–Zrezygnowa-
!em z wyjazdu do Niepo!omic.
Otrzyma!embowiembardzopo-
wa$n&ofert%zklubuzNiecieczy
i na dzisiaj jestem umówiony
na rozmow% z pani& prezes
Termaliki Bruk-Betu Danut&
Witkowsk&.Nieukrywam,$egra
wzespolezNiecieczyby!abydla
mniekolejnymkrokiemnaprzód
w karierze–przyzna!Wróbel.

Obok Wróbla Uni% prawdo-
podobnieopu#citak$enajlepszy
snajperzespo!u)ukaszPopiela,
którego pozyskaniem zaintere-
sowanes&m.in.PuszczaNiepo-
!omice i Stal Rzeszów. – Mam
zdecydowanie wi%cej propozy-
cjizró$nychklubów.Musz% jed-
nak wszystkie dobrze przemy-
#le' i wybra' t% najkorzystniej-
sz& – powiedzia! Popiela.

PiotrPietras

Comarch Cracovia zaczyna
czwart& rund% rozgrywek dzi-
siejszym spotkaniem u siebie
z Ciarko PBS Sanok (pocz&tek
ogodz.18.30).Wzespolemistrza
Polski wyst&pi 26-letni Wojtek
Wolski, który rozegra! ponad
450 meczów w NHL, ma aktu-
alny kontrakt z Washington
Capitals.

PrzyjazdWolskiegodoPolski
toby!transferstuleciawpolskim
hokeju. By! mo$liwy w zwi&zku
z og!oszeniem lokautu w NHL.
– Sprawa by!a trudna, Wolski
mia! propozycje z innych klu-
bów europejskich, ale postano-
wi! wybra' kraj, w którym si%
urodzi! – mówi prezes Ciarko
PBS Sanok Piotr Krysiak.

Wolski zadebiutowa! w pol-
skiej ekstraklasie 19 pa"dzier-
nika w meczu z Comarchem
Cracovi&, wygranym przez
sanoczan 2:0. – Przed tym me-
czem ostrzegano mnie, $e ry-
wale mog& mnie faulowa', pro-
wokowa' do bójki. Nic takiego
nie mia!o miejsca, zawodnicy
Cracovii grali twardo, ale fair
– mówi Wolski.

Jak ocenia polsk& ekstraklas%
natleNHL?–Napewnoró$nica
jestdu$a,graczewNHLs& lepiej
wyszkoleni technicznie, szybsi,
silniejsi.AlewPolscete$niebrak

utalentowanych zawodników.
Tylko $e musz& zdecydowanie
mocniejtrenowa'.WKanadzie,
je#li treningtrwagodzin%, toza-
wodnikdajenanim100procent.
Mo$na 'wiczy' po 2-3 godziny,
ale je#li hokeista zje$d$a z lodu
niespocony,toefekttakichzaj%'
jestmizerny.Jadotakiegointen-
sywnegotreningujestemwdro-
$ony od 10 lat i to procentuje
– twierdzi zawodnik z Sanoka.

Wolski bardzo chcia!by za-
gra' kiedy# w naszej dru$ynie
narodowej.–Dlatego,kiedyspa-
cerowa!em po sanockiej sta-
rówce, zatrzyma!em si% przed
pos&giem Szwejka i chwyci!em
go za nos. Powiedziano mi, $e
wtedyspe!nisi%ka$demarzenie.
Podoba mi si% w Sanoku, dot&d
mieszka!emwmilionowychme-
tropoliach, ale tutaj jest sympa-
tycznie. Jestem zachwycony

Bieszczadami. Po 10 latach by-
!emubabci,napali!emjejwpie-
cu, w nagrod% dosta!em pyszny
rosó!,przepadamzanim–mówi
Wolski.

26-letni hokeista rozegra!
w naszej ekstraklasie dopiero
czterymecze,niezdoby! jeszcze
gola,mia! jedn&asyst%.–Niektó-
rzy oczekiwali, $e od razu zacz-
nie strzela' gole na zawo!anie.
Ale przed przyjazdem do Polski

nie rozegra! ani jednego spa-
ringu. W miniony weekend by!
najlepszym graczem Sanoka
w Stavanger, gdzie jego zespó!
gra! w pó!fina!owym turnieju
Pucharu Kontynentalnego (Sa-
nokprzegra!trzymeczeiodpad!
– przyp. as). Z mocnymi rywa-
lamipokaza!du$eumiej%tno#ci,
strzeli! trzy gole, to #wiadczy
o jego klasie – mówi Mariusz
Czerkawski.–Je#li lokautjeszcze
potrwa i Wolski zostanie u nas,
to wkrótce zacznie trz&#' nasz&
lig& – twierdzi Piotr Krysiak.

Krakowscy kibice ciesz& si%,
$e zobacz& tej klasy zawodnika.
Czyw„Pasach”boj&si%tegome-
czu i Wolskiego? – Hokej to gra
zespo!owa, ale oczywi#cie trze-
ba b%dzie zwróci' na niego
baczn&uwag%.Todobrze,$etaki
graczprzyszed!donaszejekstra-
klasy, uatrakcyjni! j&, doda! jej
kolorytu.Acojestchybanajwa$-
niejsze, poka$e kolegom profe-
sjonalne podej#cie do hokeja.
Nie tylko w meczach, tak$e
na treningach – mówi trener
Comarchu Rudolf Rohaczek.

Najlepszy strzelec „Pasów”
Leszek Laszkiewicz cieszy si%
na mecz: – Mam nadziej%, $e
wreszcie nasza hala wype!ni si%
kibicami. Zawodnik tego for-
matu jeszcze nie gra! w Polsce.

Wolski urodzi! si% w Zabrzu
w1986roku.Wwieku3latwyje-
cha!zrodzicamidoNiemiec,po-
tem do Kanady. Od 2005 roku
gra! w Colorado Avalanche, po-
tem w Phoenix Coyotes, New
York Rangers, Florida Panthers,
wlipcupodpisa!kontraktzWas-
hington Capitals. W NHL, !&cz-
nie z play-off, rozegra! 452 me-
cze, w których zdoby! 272
punkty (103 gole i 169 asyst).

WkrótceWojtekWolskizNHL
zacznierz!dzi"wekstraklasie
bUatrakcyjni#
polsk! lig$, doda#
jej kolorytu

bDzi% hokeista
CiarkoPBS Sanok
zagrawKrakowie

AndrzejStanowski

FO
T.
A
P
P
H
O
T
O
/C

A
R
LO

S
O
S
O
R
IO

WojtekWolski (w #rodku,FloridaPanthers)w spotkaniu zDetroit RedWings

Termalica chce kupi!
Jakuba Wróbla zUnii

–Robertodrzuci!#wietn&ofert%
z DTM, bo chce startowa' w raj-
dach – powiedzia! „L’Equipe”
YvesMatton,szefCitroenRacing.
Oceniaj&c wyst%p Kubicy w za-
ko(czonym spektakularnym
wypadkiem Rallye du Var,
stwierdzi!:–Ca!yczasjecha!bar-
dzo dobrze, gdyby nie b!&d pi-
lota, rajd wygra!by na pewno.

Sam Kubica udzieli! „L’Equi-
pe”d!ugiegowywiadu,wktórym
nie wykluczy! powrotu do For-
mu!y1.Warunkiemtegojestuzy-
skanie wi%kszej sprawno#ci
w prawej r%ce; ograniczenia
w !okciu i nadgarstku na razie
uniemo$liwiaj&muprowadzenie
bolidówjednomiejscowych.

Otwartymtematems& jednak
inne wy#cigi. A w rywalizacji
na torze aut z dachem seri& naj-
bardziej presti$ow& jest DTM,
czyli Deutsche Tourenwagen
Masters. Francuski serwis
auto123.com spekuluje, $e pro-
pozycj% Polakowi mog!o z!o$y'
BMW, które w przysz!ym sezo-

nie zamierza wystawi' w DTM
dwa dodatkowe samochody.

Kubica powiedzia! „L’Equ-
ipe”, $e decyzj% w sprawie swej
sportowej przysz!o#ci podejmie
„wnajbli$szychdniach”.*ebli$-
sze mu s& wy#cigi, ale opcj% raj-
dow& te$ bierze pod uwag%.

– Je#li zdecyduj% si% na rajdy,
to musi si% to wi&za' z dwu-,
trzyletnim programem, który
pozwoli!byminauczy'si% jazdy
na najwy$szym poziomie – za-
strzeg! pochodz&cy z Kra-
kowa kierowca. Yves Matton
stwierdzi! wr%cz: – Robert ma
wielk& motywacj% do tego, by
startowa'wrajdowychmistrzo-
stwach #wiata.

Wed!ug nieoficjalnych, poja-
wiaj&cychsi%odkilkutygodniin-
formacji, planem dla Kubicy
na przysz!y sezon mog& by' re-
gularne starty w mistrzostwach
Europy.Ichrangawzro#nie,boli-
kwidowana jest seria IRC. Szef
Citroena daje z kolei do zrozu-
mienia,$eliczynadalsz&wspó!-
prac% z Polakiem – a to mo$e
oznacza' starty w M+.

SzefCitroena:Robert
Kubicawybra#rajdy
TomaszBochenek

W pi&tek ma doj#' do spotkania
trenera pi!karzy Okocimskiego
BrzeskoKrzysztofa)%tochyzza-
rz&dem klubu. Wtedy powinna
wyja#ni' si% przysz!o#' trenera.
Jegoewentualneodej#ciezklubu
pozostaje wci&$ w sferze speku-
lacji. Mimos!abychwyników,za-
rz&d nie chcia! go zwalnia'. Li-
czy!, $e sam poda si% do
dymisji. Dzi%ki temu klub unik-
n&!bywyp!atyodszkodowania.

Remis w ostatnim wyjazdo-
wymspotkaniuzWart&Pozna(
uspokoi! troch% sytuacj% wokó!
szkoleniowca. Wszystko wska-
zujenato,$edorozmówdojdzie
w pi&tek. Wtedy ma zebra' si%
zarz&d Okocimskiego. Obrado-
wa! te$ przed trzema dniami.
–Skupili#mysi%nasprawachor-
ganizacyjnych.Chcemyterazza-
prosi'szkoleniowca,$ebydoko-
na!analizywynikówispokojnie
znim porozmawia' – informuje
Czes!awKwa#niak,prezesklubu.
Przeciwko pozostaniu )%tochy
w Brzesku jest cz%#' kibiców.

Trener"#tocha
wpi$tekspotka
si#zzarz$dem
AndrzejMizera


