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S!decka konfrontacja desperatów

Sandecja ma za sob! dwie ko-
lejnepora"ki, skutkuj!ce tym,
"e znalaz#a si$ tu" nad stref!
spadkow!. Jej dzisiejszy rywal
(pocz!tekzawodówogodz. 18)
z Brzeska znajduje si$w jesz-
cze gorszej sytuacji: zajmuje
w tabeli przedostatni! lokat$,
wci!" czekaj!cnadrugie zwy-
ci$stwo w I lidze. Dzisiejsza
konfrontacja wspomnianych
dru"ynnabierawi$c szczegól-
negoznaczenia.Zapowiadasi$
twardybójdwóchzdesperowa-
nych zespo#ów o przerwanie
kiepskich serii.
S!deczaniewLegnicy stra-

cili nie tylko trzy punkty, ale
i swego skrzyd#owego Piotra
Kosiorowskiego, który ju"
na pocz!tku meczu dozna#
gro%niewygl!daj!cej kontuzji.
Zawodnik czeka na badania
USG, a jego udzia# w dzisiej-
szymmeczu jest wykluczony.
Nie zagrawnim tak"enajsku-
teczniejszywpoprzednich se-

zonachsnajperbia#o–czarnych
ArkadiuszAleksander.Rekon-
walescencjapoartroskopii ko-
lanaprzebiega jednakszybciej
ni" si$ spodziewano i wszyst-
ko wskazuje na to, "e „Aleks”
pojedzie z dru"yn!na kolejne
jej spotkanie z Ark! Gdy-
nia.W kadrze namecz z Oko-
cimskim znajdzie si$ nato-
miastwypo"yczonyzWidzewa
&ód% defensywny pomocnik
PiotrMrozi'ski.
– Je!li trener Jaros"aw

Araszkiewiczdami szans#de-
biutu, uczyni#wszystko, by zy-
ska$ sympati# s%deckiej wi-
downi – mówi gracz, maj!cy
zasob! 18wyst$pówwekstra-
klasie. – Po d"u&szej przerwie
spowodowanej urazem szcz#-
ki st#skni"em si# za boiskiem.
Dzia#acze Sandecji licz!,

"e uda im si$ za#atwi( formal-
no)ci w PZPN i w zespole go-
spodarzy b$dzie móg# poka-
za( si$ Hiszpan Ruben San-
chez Montero. By#by on zna-
cz!cymwzmocnieniemataku
miejscowych.

–Niemawyj!cia, tenmecz
po prostu musimy wygra$.
W przeciwnymwypadku na-
sza sytuacja stanie si# bar-
dzo nieciekawa – podkre)li#
Araszkiewicz.

Dzi)wNowymS!czuuKrzysz-
tofa&$tochyod"yj!sentymen-
ty. Obecny szkoleniowiec „Pi-
woszy”pochodziz tegomiasta.
Wyst$powa#wSandecji. Teraz
zni!walczyopunkty, któres!

mubardzopotrzebne.Nieukry-
waj! tego pi#karze z Brzeska.
– Chcemy przywie'$ co! z No-
wego S%cza – zapowiada Iwan
&ytwyniuk,pomocnikzespo#u.
*ebytencelzrealizowa(,dru"y-

namusiby( zmobilizowana,ale
te"ufnawew#asneumiej$tno)-
ci. Do poprawki jest te" kilka
rzeczy. –Brakuje namwyko(-
cze( akcji i do!rodkowa(. To
powoduje, &e trudno przycho-
dzi nam strzelanie goli – oce-
nia pomocnik „Piwoszy”.
Ofensywne zadania to

oczywi)cie zadania napastni-
ków. A u nich mimo nie naj-
lepszych ostatnio wyników
„Piwoszy” wci!" obowi!zuje
optymizm.
–Musimy pozytywnie pa-

trzy$ w przysz"o!$. Nie mo&e-
my za"amywa$ si#. Spuszcza$
g"owywdó" . Tak%postaw%da-
lekonie zajdziemy–ocenia&u-
kasz Zaniewski.
DoNowegoS!cza,Okocim-

skiwybiera si$bezRados#awa
Jacka, który pauzuje za czer-
won! kartk$ z meczu z Flot!
+winouj)cie. Zagra Mateusz
Urba'ski.OnwspotkaniuzPo-
loni! dosta# czerwon! kartk$,
ale by#a to konsekwencja
dwóch "ó#tychkartek.Onenie
wykluczaj! go z gry.

I LIGAPI!KARSKA.WNowym S!czu naprzeciw siebie stan! dru"yny, które bardzo potrzebuj! punktów

DANIELWEIMER,
ANDRZEJMIZERA

TrenerzySandecji licz"nadobr"postaw# rozgrywaj"cegoWojciechaMroza (wbia$o-czarnymstroju)

Trener przestrzega przed rywalem
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&KS to wielka tradycja i pi$k-
na przesz#o)(. Klubowi,maj!-
cemu w kolekcji tytu#y mi-
strzówPolski, wiedzie si$ jed-
nak ostatnio nieszczególnie.
W poprzednim sezonie futbo-
li)ci spadli do I ligi, w której
zajmuj!miejscewstrefie spad-
kowej.Z tez!os#abo)cinajbli"-
szego rywala nie zgadza si$
trener stró"an Przemys#aw
Cecherz.
–Ogl%da"em„e"kaesiaków”

w meczach z GKS Katowice,
Cracovi% i Wart% Pozna( i je-
stem przekonany, &e zajmowa-
naprzeznichlokataabsolutnie
nie idziewparzezprezentowa-
nymi umiej#tno!ciami – pod-
kre)la szkoleniowiec. – Podo-
bali mi si# szczególnie w kon-
frontacji z Wart%. Byli lepsi,
a o ich pora&ce zadecydowa"y
indywidualneb"#dyobro(ców.
B#dziemymusieli unika$ strat
w !rodkupola, bowiem "odzia-
nie natychmiast wykorzystu-
j% je do wyprowadzania szyb-
kichataków.Zagramyoczywi!-
cie o pe"n% pul#, ale przestrze-
gam przed hurraoptymizmem.
Czeka nas naprawd# trudna
przeprawa.
Cecherz wskazuje na per-

sonalny potencja# #odzian,

twierdz!c,"esilni s!oni szcze-
gólnie w ofensywie.
– W ataku pojawi" si# Ja-

kub Wi#zik, syn znanego kie-
dy! pi"karza Grzegorza –mó-
wiCecherz. –Ten ch"opak,mi-
mo 193 cm wzrostu, zadziwia
!wietn% technik% indywidual-
n%, zwrotno!ci%. Jest przy tym
skoczny,w"a!ciwieniedoprze-
skoczeniawpowietrznych po-
jedynkach.
Odnosz!c si$do swoichpo-

dopiecznych, trenerKolejarza
potwierdza, "e nadal nie b$-
dzie dysponowa# optymalnym
sk#adem.
– Do ko(ca rundy wyklu-

czony jest powrót na boisko
obro(cyWitoldaCichego, ana-
derwanemi#!nie lecz%Cheikh

Tidiane Niane i )ukasz Bo-
cian – wylicza Cecherz. –
Na szcz#!ciemam ich kim za-
st%pi$. W Z%bkach z korzyst-
nej strony zaprezentowa" si#
GrzegorzAr"ukowicz, zaleg"o!-
ci treningowe odrabia pozy-
skany w ostatniej chwili
z Chojni-czankiKrystianPie-
czara, którywswymostatnim
klubiew30meczach strzeli" 13
bramek.
Na pytanie, ile wart by#by

Kolejarz bez Macieja Kowal-
czyka, trener odpowiada:
–Musia"bygokto! zast%pi$.

Ale rzeczywi!cie, Maciek jest
w tej rundzie wyj%tkowo sku-
teczny i licz#, &e potwierdzi to
wmeczu z )KS-em.

I LIGAPI!KARSKA.Podbu-
dowaniwysokimzwyci#stwem
(4:1)wZ"bkachzawodnicyKo-
lejarzaprzyst"pi"dzisiaj
ogodz. 16 dokolejnej konfron-
tacji. Tymrazemna ichdrodze
staje spadkowicz zekstraklasy.
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Chc!wreszcie wygra"wNiecieczy

Znakomiciespisuj!cysi$nabo-
iskachrywalizespó#zNiecieczy,
od 5 maja nie zdoby# na w#as-
nym boisku ani jednego punk-
tu. Doskona#! okazj! do przer-
wania tej fatalnej passyb$dzie
dzisiejsze spotkanie ze
Stomilem Olsztyn, który aktu-
alnie zajmuje dalekie, 14. miej-
scew tabeli.
–Wierz#,&ewko(cuudasi#

nam przerwa$ seri# pora&ek
naw"asnymboisku,cho$zdaje-
my sobie spraw#, &e wcale nie
b#dzieto "atwymecz.Og"%da"em
olsztynianwmeczu zCracovi%
i przyznam, &e zrobili na mnie
bardzodobrewra&enie,gralibo-
wiem otwart% pi"k#, nie boj%c
si# tak&e twardejwalki.Tobar-
dzo gro'na dru&yna, której
w &adnymwypadku niewolno
lekcewa&y$–podkre)li#szkole-
niowiec Termaliki Bruk-Betu
KazimierzMoskal.
Beniaminek z Olsztyna

w tym sezonie na raziewygra#
tylko jeden mecz, pokonuj!c
na wyje%dzie &KS &ód% 2:0.
W innych meczach wyjazdo-
wych Stomil zanotowa# pora"-
k$ 0:1 w spotkaniu z Cracovi!
oraz remis 2:2 z Kolejarzem

Stró"e. W ostatniej kolejce
olsztynianiedoznalibardzobo-
lesnej pora"ki naw#asnym bo-
isku,przegrywaj!czbydgoskim
Zawisz! a" 0:5. –Pocz%tek tego
meczu wcale nie zapowiada"
wysokiego zwyci#stwa Zawi-
szy.Potakdotkliwejpora&ceze-
spó"zOlsztynazpewno!ci%b#-
dzie si# chcia" zrehabilitowa$
izagrawNiecieczyzogromnym
zaanga&owaniem,cowcalenie
u"atwinamzadania. Jeste!my
jednak przygotowani na tak%
postaw# rywali – przyzna# tre-
nerMoskal.
Niecieczanie z pewno)-

ci! przyst!pi! do dzisiejszego
meczu mocno podbudowani
ostatnimi zwyci$stwami wy-
jazdowymi z Okocimskim

Brzesko i GKS Katowice, oba
te spotkania TermalikiaBruk-
Betu wygra#a w identycznym
stosunku 2:1.
Przeciwko dru"ynie z Ol-

sztyna nie zagraj! b$d!cy
w trakcie rehabilitacji Dariusz
Jarecki iJakubBiskup,zabrak-
nie tak"e wracaj!cych powo-
li do pe#ni zdrowia Damiana
Sko#orzy'skiego i Krzysztofa
Kaczmarczyka. –Dwaj ostatni
zawodnicyna razie trenuj% in-
dywidualnie,wiele jednaknato
wskazuje, &e odnast#pnego ty-
godnia zarówno Sko"orzy(ski,
jak i Kaczmarczyk rozpoczn%
ju& treningi razem z kolegami
zdru&yny–poinformowa#szko-
leniowiec „S#oników”.

I LIGAPI!KARSKA.W%rod#
(godz.16)wmeczu8.kolejki I ligi
TermalicaBruk-BetNieciecza
zmierzysi#przedw$asn"pub-
liczno%ci"zbeniaminkiem,
StomilemOlsztyn.„S$oniki”po-
walcz"dzisiajopierwszezwy-
ci#stwowtymsezonienaw$as-
nymboisku.
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JanuszWola&ski (wbia$ymstroju) znajdujesi# w%wietnejdyspozycji
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'ukaszPielorz (z lewej) dzisiaj po razpierwszyzagrawNiecieczy
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