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Pauzamiędzy jesienią
awiosną jest zbyt długa

Zespół Termaliki Bruk-Betu
Niecieczapobardzoudanejrun-
dzie jesiennejnapółmetkuroz-
grywekzajmujedrugiemiejsce
wtabeli,premiowaneawansem
doekstraklasy.Aktualniepiłka-
rze „Słoników” przebywają na
urlopach, każdy z nich trenuje
takżeindywidualnie,realizując
zalecenia, jakieotrzymałodtre-
nerówpozakończeniujesiennej
części sezonu. Na pierwszym
wspólnym treningu piłkarze
spotkają się 21 stycznia.
– Zrobili!my w rundzie je-

siennej dobry wynik i wypada
jedynie "a#owa$, "e pierwsza
cz%!$ sezonu tak szybko si% za-
ko&czy#a. Zespó# by# bowiem
w wysokiej formie i s'dz%, "e
gdyby!mymieli rozegra$ jesz-
cze kilka spotka&, to niewyklu-
czone,"edogoniliby!mywtabe-
li dru"yn% Floty (winouj!cie
–przyznałpomocnikTermaliki
Bruk-BetuDariuszJarecki.–Te-
razweszli!mywniezbyt cieka-
wy czas dla pi#karzy, przerwa
mi%dzy rundami jest bowiem
zdecydowanie zad#uga.Ka"dy
z zawodników chcia#by mie$
na swoim koncie rozegranych
zdecydowanie wi%cej meczów,
niestety,niemamynato"adne-
gowp#ywu– zauważył.

W czasie blisko czteromie-
sięcznejprzerwymiędzyrunda-
mizawodnikomniepozostajeza-
temnic innego jak tylko zadbać
oswojąformęijaknajlepiejprzy-
gotowaćsiędodrugiejczęścise-

zonu,wktórejzapowiadasiębar-
dzo ciekawa i emocjonująca ry-
walizacjaoawansdoekstrakla-
sy.– Indywidualne treningi roz-
pocz%li!mynapocz'tkugrudnia
idookresu!wi'teczno-noworocz-

nego trenujemy dwa razy w ty-
godniu.Odpocz'tkustyczniain-
tensywno!$ zaj%$ b%dzie nieco
wi%ksza,mamybowiemrozpisa-
ne zaj%cia na trzy dni w tygod-
niu. Mamy du"o $wicze&w si-
#owni, wzmacniaj'cych ró"ne
partie mi%!ni, ponadto mamy
do wykonania sporo tlenówek,
czyli biegów ci'g#ych. Nie s' to
mo"ejakie!intensywnebiegi,ale
chodzi o to, bymie$ du"o ruchu
–wyjaśniłpomocnik„Słoników”.
Podczas wspólnych przygo-

towańdo rundywiosennej zes-
półzNiecieczymawplaniedwa
zgrupowania (w Muszynie
i Gutowie Małym) oraz sześć
meczówkontrolnych.
Na przełomie listopada

i grudnia sztab szkoleniowy
TermalikiBruk-Betuprzebywał
zwizytąwholenderskimklubie
FC Groningen, którego zespół
występuje w ekstraklasie.
–WHolandiiby#emrazemzAn-
drzejem Bahrem i Mariuszem
Mucharskim.Mójwyjazdzwi'-
zany by# z obowi'zkowym sta-
"em, który musia#em zaliczy$,
chc'c uzyska$ licencj% UEFA
PRO.DoGroningenmog#emwy-
jecha$ dzi%ki kontaktom, jakie
mam z trenerem Robertem
Maaskantem, prowadz'cym
miejscowy zespó# – poinformo-
wał trener „Słoników” Kazi-
mierzMoskal.

DoKolejarza
wracawyleczony
Witold Cichy

Dnia 9 września Cichy nigdy
nie zapomni. Walczył z rywa-
lemopiłkępodczas toczonego
wStróżachmeczuzeStomilem
Olsztyn. Włożył nogę przed
kończynę rywala.Tennie zdą-
żył cofnąć stopy.GraczKoleja-
rza poczuł okropny ból. Przy-
znaje,że jużwówczaswiedział,
iż stało się coś bardzo niedo-
brego. Obawy zawodnika się
potwierdziły, adiagnoza lekar-
skabrzmiała: złamanie kostki
podudzia dolnego, czyli kości
strzałkowej. Przeprowadzono
operację, noga trafiła do gip-
su. Po jego zdjęciu przyszedł
czasnażmudną, dwumiesięcz-
ną rehabilitację.
–Medycyna dokonuje dzi-

siaj cudów, nie nachodzi#y
mnie wi%c czarne my!li – za-
pewnia defensor. – Jeszcze
paskudniejszy uraz mia#
MarcinWasilewski, mimo te-
go powróci# nie tylko na boi-
sko, ale i do reprezentacji Pol-
ski. Nie widzia#em powodu,
dla którego i ja nie mia#bym
ponownie wyst'pi$ w jede-
nastce Kolejarza.
Cichy przez ostatnie mie-

siące właściwie nie ruszał się
zpołożonej podWodzisławem
Śląskim wioski Czyżowice,
wktórejmieszka.Wyjątekzro-
bił dla dwóch meczów swojej
drużyny ze Stróż.–Przyjecha-
#em na spotkania Kolejarza
z Zawisz' Bydgoszcz i San-
decj'–przyznaje.–Obazako&-
czy#y si% zwyci%stwem gospo-
darzy. Mo"na powiedzie$, "e
przynios#emkolegomszcz%!cie.

Występujący zwykle na
prawej obroniepiłkarzutwier-
dził siępodczas tychzawodów
wprzekonaniu, żegra „koleja-
rzy” nie jest adekwatna do
nie najwyższej pozycji zajmo-
wanej przez nichw tabeli.
– O ca#ej rundzie nie mog%

si% oczywi!cie wypowiada$,
ale z tego, co wiem, to ch#opa-
ki grali bez szcz%!cia – konty-
nuuje Cichy. – Pewnie, "e
po udanym dla nas poprzed-
nim sezonie kibice oczekiwali
conajmniej powtórki, ale run-
da rundzie nierówna. Najlep-
szymprzyk#ademna to jest po-
stawa Floty (winouj!cie.
Nawiosn%niczymnie impono-
wa#a, a jesie& zako&czy#apro-
wadzeniem w tabeli. Mocno
wi%c wierz%, "e druga runda
b%dzie dla nas lepsza. Na ra-
zie ciesz% si%, "e trenuj% z nie-
mal pe#nym obci'"eniem, bie-
gam, bólu ju" prawie nie od-
czuwam. Siódmego stycznia
melduj% si%wStró"ach i podej-
muj% walk% o miejsce w pod-
stawowej jedenastce.
Z odzyskania dyspozycji

swego podopiecznego wielce
zadowolony jest wspomniany
nawstępie trenerPrzemysław
Cecherz.
–Mówi si%, "e nie ma ludzi

niezast'pionych i w przypad-
kuWitka ta regu#asi%potwier-
dzi#a – mówi szkoleniowiec.
– Grali za niego inni i raczej
nie zawodzili.Gdybym jednak
mia# do dyspozycji Cichego,
z pewno!ci' unikn%liby!my
utraty kilku bramek. Witek to
taki gracz, którynigdynie od-
puszcza,walczy oka"d'pi#k%.
Owszem, ma na swym koncie
par% „swojaków”, ale cz%!ciej
trafia#do siatki przeciwników.
Na pewno znajdzie si% w ka-
drzedru"ynyprzygotowuj'cej
si% do rundy wiosennej. Jego
porót jest dla nas du"ym
wzmocnieniem.

I LIGAPI!KARSKA. –Jest
bardzodobrze.Wszystkowska-
zujena to, !ewkrótcepokontu-
zji nie zostanie !aden "lad i na
pocz#tkustycznia zamelduj$
si$wStró!ach–zapewniaob-
ro%caKolejarzaWitoldCichy.
Napowrót tegozawodnikabar-
dzo liczy trenerPrzemys&aw
Cecherz.

ILIGAPI!KARSKA.Trener „Słoników”KazimierzMoskal byłna stażuwHolandii
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Nie najlepsze transfery

23-letni zawodnik potwierdził
jesienią, że jest niezły tech-
nicznie. – Do dru"yny wcho-
dzi#powoli.Gdywywalczy# so-
bie miejsce w sk#adzie, to po-
kaza# swoje walory. Du"o wi-
dzi na boisku. Mo"e by$
jednym z naszych filarów
–uważaLesławKołodziej, kie-
rownik drużyny Okocimskie-
go Brzesko.
Jeriomenkobyłnajczęściej

grającym nowym zawodni-
kiem „Piwoszy”. W 14 me-
czach spędził 855minut.
Więcej wBrzesku spodzie-

wanosiępoMarcinieSzałędze.
PomocnikTermalikiBruk-Be-
tu Nieciecza miał być jednym
z liderówdrużyny. –Oczekiwa-
nia w stosunku do niego by#y
wi%ksze – twierdzi Kołodziej.
Usprawiedliwieniem Szałęgi

może być kontuzja, którą le-
czył. Pomocnik w 12 meczach
grał 690minut.
O ile Szałęgę i Jeriomenkę

można zakwalifikować do
wmiarę udanych transferów,
to tego niemożna powiedzieć
o pozostałych zawodnikach.
Napastnik Łukasz Zaniewski
miał „wejście smoka”. Strzelił
wdwóchpierwszychpucharo-
wych meczach trzy bramki,
potemdorzuciłwlidze jeszcze
dwie, ale to byłoowiele zama-
ło. Zagrał 510 minut.
Dużym rozczarowaniem

był Przemysław Bella. Roze-
grałzaledwie266minut. –Mo"-
na odnie!$wra"enie, "e si% za-
ci'# – twierdzi Kołodziej.
Napokazaniepełniumiejęt-

ności licząwBrzeskuw przy-
padku napastnika Idrissa
Cisse. –Madu"e umiej%tno!ci
– twierdzi CzesławKwaśniak,
prezes Okocimskiego.
Senegalczyk wystąpił

w dziewięciu meczach. Zali-
czył łącznie 444 minuty gry
na boisku.

I LIGAPI!KARSKA.Tonie
by&ydoko%caudane transfery
wOkocimskimBrzesko. Z za-
wodników, którzy latem
wzmocnili „Piwoszy”, najlepsze
wra!enieposobie zostawi&
LitwinValentinJeriomenko.

(ANMI)

Kuboń z Tuchovią

KubońdoTuchovii trafiłwpo-
łowie sezonu. ZastąpiłLeszka
Kraczkiewicza, który zrezyg-
nował. Nowy trener zamierzał
skonsolidować zespół. Rundę
jesienią zakończył na jedena-
stym miejscu. Jego misja ma
nadal trwać. UmowaKubonia
z czwartoligowcem została
przedłużonadokońca sezonu.
Trener myśli już o wiośnie
i planuje wzmocnienia. –Naj-
wa"niejsz' dla nas spraw'
jest pozyskanie napastnika.
To musi by$ taki zawodnik,
który z dwóch okazjiwykorzy-
sta jedn'. Pewne propozycje
mam, ale oczywi!cie nie b%d%
onichmówi# – informuje szko-
leniowiec.
Pozostałe transferyuzależ-

nione są od ewentualnych

odejść. –Zarz'dklubu rozma-
wia z zawodnikami, którzy
donas doje"d"aj'. Je"eli b%d'
chcieli zmieni$ klub, to na ich
miejsce musimy kogo! poszu-
ka$. W przygotowaniach
chcia#bym mie$ kadr% 18-20-
osobow' –mówi Kuboń.
Tuchovia do świąt spotyka

się na jednym treningu w ty-
godniu. Ponowne zajęcia ma
zaplanowane od 14 stycznia.
Niewykluczone, że zorganizo-
wanydlaniej zostanie również
obózdochodzeniowy. –Wst%p-
nieplanowa#bymgona10dni.
To, czy jednakdoniegodojdzie,
zale"y przede wszystkim od
frekwencji na treningach. Je-
"eli ch#opcy b%d'mieli proble-
my z godzeniem zaj%$ z prac',
to trzeba b%dzie inaczej si%
przygotowa$ –mówiKuboń.
Czwartoligowiec zaplano-

wał kilka sparingów. Zmierzy
sięzZorząZaczarnią,Wolanią
Wola Rzędzińska czy Orłem
Dębno. Do tego zestawu doj-
dzie jeszcze przynajmniej
dwóch rywali.

IVLIGAPI!KARSKA.Ja-
nuszKubo%pozostanie trene-
remTuchovii. Przed&u!y& zni#
kontraktdoko%casezonu.
Szkoleniowiecchcia&by
wzmocni'dru!yn$. Prioryte-
temna jego li"cie !ycze% jest
napastnik.

(ANMI) WitoldCichy (drugiz lewej)wracadozdrowia
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