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KolejarzStró!e–LimanoviaSzubryt0:1(0:0)
0:1M"!yk70.
Kolejarz:Lisak –Cichy (Gry!lak), Szufryn,
Markowski,Wal"ciak (46Nitkiewicz) – Ste-
fanik, Niane (Bocian) – Pietrzak, Giesa,Wo-
la#ski – Kowalczyk (Pieczara).
Limanovia: I po#owa:Sotnicki – Basta,
Garze$, Kulewicz,%l"czka –K"pa, Zawadzki,
Pietras, Cebula, Cygnarowicz –Dziadzio;
IIpo#owa:Mastalerz –Basta, Czajka, Rucha-
$owski, Hudecki – Skiba, Kozie$ , Kostek,
Mizia,Majcher –M"&yk.

– St!pamy twardo po ziemi.
Znamyswoj!warto"#, alewie-
my, $eKolejarz jest naprawd%
klasowymzespo&em.Nie przy-
wi!zujemy jednakwielkiejwa-
gi do wyników, je$eli chodzi
o sparingi, aczkolwiek z prze-

biegu gry jeste"my zadowole-
ni –mówi! po spotkaniu opie-
kun zwyci"zców, Dariusz Sie-
kli#ski. –Warunkidograniaby-
&y do"# trudne. Szczególnie
w pierwszej po&owie mieli"my
sytuacje, których nie wykorzy-
stali"my.Meczwtedywygl!da&-
byinaczej.Zniektórychelemen-
tówgry jestem zadowolony, ale
wgrzeofensywnej, i toofensyw-
nych zawodników, jest za du$o
b&%dów.Tutajmusimypopraco-
wa#.To jedyniemo$eprzynie"#
efekt – to z kolei opinia opieku-
na Kolejarza Przemys!aw Ce-
cherza.
Pi!karze trzecioligowcadzi$

zaczynaj% zgrupowanie. Sko-
szarowani trenowa&b"d%wLi-
manowej. Z kolei na treningu
Kolejarza pojawi si" ju' Pawe!
Sasin. Spodziewany jest tak'e
przyjazd Rafa! Sikorskiego
zm!odzie'owejdru'yny(l%ska
Wroc!aw.

!UKASZMADEJ

Kadrowych zmian ju! nie b"dzie

Porazpierwszypodwumiesi"cz-
nejprzerwiepi!karzeTermaliki
Bruk-Betu wracaj% dzi$ do tre-
ningów. We wtorek i w $rod"
niecieczanie przejd% badania
okresowe w jednej z tarnow-
skich przychodni, natomiast
wczwartekzostan%poddaniba-
daniomwydolno$ciowym.

Wnajbli'szymtygodniupi!-
karze„S!oników”b"d%trenowa-
li jeden lub dwa razy dziennie.
Wponiedzia!ek,28styczniawy-
jad%napi"ciodniowezgrupowa-
niedoMuszyny,podczasktóre-
go b"d% pracowali przede
wszystkimnadsi!% iwytrzyma-
!o$ci%. – W drodze powrotnej
z Muszyny, 1 lutego w Nowym
S!czu, rozegramy pierwszy tej
zimymeczkontrolnyzSandecj!.
Po nim zawodnicy otrzymaj!
dwadni odpoczynku –poinfor-
mowa! trener Termaliki Bruk-
BetuKazimierzMoskal.
W dalszej cz"$ci przygoto-

wa#, a' do drugiego zgrupowa-
niawGutowieMa!ym(18–27lu-

tego), niecieczanie b"d% treno-
wali na w!asnych obiektach,
na „orliku” w Woli Rz"dzi#s-
kiej oraz na boisku ze sztuczn%
nawierzchni%wD"bicy.
Wsk!adzie„S!oników”nara-

ziezasz!ytylkodwiezmiany.Ze-
spó! opu$ci! napastnik Jan Pa-
w!owski,którywiosn%wyst"po-
wa!b"dziewOlimpiiGrudzi%dz,
do dru'yny do!%czy! natomiast
20-letni napastnik Unii Tar-
nówJakubWróbel,którypodpi-
sa!zklubemzNiecieczytrzylet-
ni kontrakt. – Wszystko na to
wskazuje,$ekadr%zawodnicz!
na rund%wiosenn!mamy ju$
zamkni%t!–stwierdzi!Moskal.

TERMALICABRUK-BET.
Dzisiaj, jakoostatni zgrona I-li-
gowców,przygotowaniadodru-
giej cz!"ci sezonurozpocznie
zespó#wiceliderazNiecieczy.
Wprzerwiezimowejwdru$ynie
„S#oników”nast%pi#ytylkokos-
metycznezmianykadrowe,na
kolejne ju$si!niezanosi.

PIOTRPIETRAS

Nie da si" przej$& oboj"tnie
obok sposobu przygotowa#
Cracovii do rundy wiosennej.
Pi!karze Wojciecha Stawowe-
go od pierwszego spotkania
po urlopach &wicz% przede
wszystkim ze swoim g!ównym
narz"dziem pracy, czyli pi!k%.
Niewykr"caj%kilometrówwte-
renie,nieprzerzucaj%ci"'arów
nasi!owni, tylkopracuj%zpi!ka-
miprzynogach.Dlawi"kszo$-
ci to absolutna nowo$&.
–Wcze"niej zawszemoi tre-

nerzywplataligdzie" terenowe
biegi, a gra w pi&k% na pocz!t-
kuokresówprzygotowawczych
by&a w ogóle rzadko"ci!. Dla
nas lepiej by#niemo$e.Mamy
to szcz%"cie, $e mamy boisko
podbalonemzogrzewaniem,bo
wi%kszo"# polskich klubów nie
ma takich warunków –mówi
KrzysztofDanielewicz.
– W Niemczech na tym eta-

pie tylkobiegali"myi„pakowa-
li"my”nasi&owni.WFinlandii
mia&em jednego trenera, z któ-
rymw zimie te$ od razu treno-
wali"my z pi&kami. W Polsce
– a trenowa&em zim! z Legi!
iGórnikiem–tegowcze"niejnie
widzia&em – dodaje Edgar
Bernhardt, który jako jedyny
z „Pasów” nie czuje znu'enia
112-dniow%przerw%wrozgryw-
kach:–Dlamnietokrótkaprzer-
wa, bowFinlandii treningi za-
czynali"my w styczniu, a liga
rusza&awkwietniu! ($miech).
– Rok temu w Baniku Ost-

rawaprzezpierwsze10dniprzy-
gotowa' tylko biegali"my w
"niegu. Pi&ki nie widzieli"my
wogóle!–mówi)ukaszZejdler.
Nawetdla starszychzawod-

nikówaktualnenat"'eniepra-
cy z pi!kami to nowe do$wiad-
czenie.–Rok temu, zanimdot-
kn%li"mypi&ki, najpierwpogo-
dzince biegali"my na "niegu.
Czy mia&em wcze"niej takie
treningi? U trenera Fornalika
trenowali"myzpi&kami, alea$
tak du$o nie. To dla nas sama
przyjemno"# – mówi Krzysz-

tof Nykiel, a Adam Marciniak
dodaje:–To jestprzyjemne.Po-
dobnie w Górniku trenowali-
"my z trenerem Kaspercza-
kiem,ale te$nieby&o towa$ ta-
kim stopniu jak teraz. To cie-
szy,bonastawieniedo treningu
jest zupe&nie inne. Zaanga$o-
wanie musi by#maksymalne,
ale inaczej przychodzi si%
natreningze "wiadomo"ci!, $e
b%dzie jaknajwi%cejgry.Tonie
oznacza jednak, $e trenujemy
lekko, bo te zaj%cia s!napraw-
d% ci%$kie, alepo takich trenin-
gachmorale idzie w gór%.
–Niesprawiamimprzyjem-

no"ci, tylko pracuj% z nimi
nad dobrym przygotowaniem
dorundy–zastrzegatrenerSta-
wowyidodaje:–Zawsze wycho-
dzi&em z za&o$enia, $e pi&karz
gra w pi&k%, wi%c t% pi&k%musi
mie# codziennieprzynodze.To
niemarato'czycy, wi%c nie po-
winni biega# po lasach, po gó-
rach. Pi&karz gra na boisku
i naboiskupowinien #wiczy#.

Opiekun„Pasów”zauwa'y!,
'ejegozespó!startujeterazzin-
nego poziomu ni' latem, kiedy
musia! uczy& swoich pi!karzy
„abecad!a”tzw.krakowskiejpi!-
ki.–Towida# ju$potychpierw-
szych zaj%ciach. Mog% powie-
dzie#, $e pi&karsko zaczynamy
zwy$szego poziomu, ni$kiedy
przyszed&em do Cracovii.
Ch&opcy ju$ du$o wiedz!, zna-
j!mojemetodypracy i to, co te-
razwprowadzamy,przychodzi
imzdu$! &atwo"ci!. Jestmasa
rzeczydopoprawy,ale i ja, i za-
wodnicy wiemy, co trzeba po-
prawi#. To, $e jest ten progres,
pokazuje, $eCracovia jestdru-
$yn! perspektywiczn!. Je"li
przeprowadzimywzmocnienia,
b%dziemy jeszcze silniejsi.
Pierwszymi ze wspomnia-

nych wzmocnie# b"d%W!adi-
s!awRomanowiMicha!Zieli#-
ski, którzy ju' dzi$ lub jutro
powinni podpisa& kontrakty
z klubem. Trafi% do „Pasów”
na zasadzie wolnego transfe-

ru, bowiem Bu!gar ma w umo-
wiezBotewemVratsazapismó-
wi%cyotym,'edozagraniczne-
go klubu mo'e odej$& bez od-
st"pnego, a „Zielu” rozwi%za!
kontraktzKoron%Kielce.Cocie-
kawe, Romanowowi transfer
do Cracovii poleca!... napastnik
Wis!yCwetanGenkow,zktórym
gra! razemwsezonie2010/2011
wbarwachLokomotiwuSofia.
Oprócz nich Cracovia chce

pozyska& jeszcze bramkarza
i skrzyd!owego z du'ym do-
$wiadczeniem w polskiej ek-
straklasie.Wtychprzypadkach
klub czeka, a'wyja$ni% si" ich
statusy i b"d%mogli trafi& do
Krakowa jakowolni gracze.
Ponadto dalszym testom

poddani b"d% 21-letni pomoc-
nik Hutnika Nowa Huta Mate-
uszGamrot i27-letninapastnik
Jagiellonii Bia!ystok Maycon,
a w tym tygodniu wKrakowie
pojawi%si"kolejnigraczestara-
j%cy si" o anga'wCracovii.

MACIEJKMITA

Romanow i Zieli#ski
do$%cz% do „Pasów”
CRACOVIA.Zimoweprzygotowaniatodlakrakowianczystaprzyjemno!"

PI!KANO"NA

Pi#karzeCracovii s%bardzozadowoleni, $e ju$ terazmog% trenowa& zpi#kami
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Udanydebiut trenera
Miros$awaHajdy

Widzew$ód%–SandecjaNowyS&cz
2:2 (0:1, 1:0,0:0, 1:1)
0:1Tuszy'ski,1:1Rybicki56,1:2Stepankow
106,2:2BenDifallah108karny
Widzew:Dragojevi' (61Krakowiak)–Bro! (61
P$otka),Phibel (61Duda),Abbes (61Mrozi#ski),
Gavri' (61Bartkowski,91Banasiak)–Bruno
(49J.Kowalski,61Radzio),Bartoszewicz
(61Kasprzak),K.Nowak (61Batrovi'),Dudek
(61Paw$owski),Kaczmarek (47Rybicki, 105
Carvalho)–St"pi#ski (61BenDifallah).
Sandecja: Cabaj (61 Bomba) –Makuch
(61 J. Nowak), Czarnecki, Ziemba (61 Szarek),
Mójta (61 Stepanczuk) – Le(niak (25Certik),
P. Nowak (61 Kikot), Margol (61 Szczepa#ski),
B"benek (61 Pietro#) – Tuszy#ski (61Mróz),
Giel (61 Stepankow).

Mecz trwa! 4 razy po 30minut.
Sandecjadwukrotniewychodzi-
!a na prowadzenie. Najpierw
Patryk Tuszy#ski (ostatnio Le-
chiaGda#sk)wykorzysta!sytu-
acj" sam na sam, pó*niej celn%
„g!ówk%” popisa! si"Ukrainiec
Roman Stepankow. Oprócz
wspomnianychwszeregachgo$-
ci zagrali pozyskani ju' Pawe!
Nowak i Maciej B"benek oraz
coraz bli'si klubu Daniel Bom-
ba (PopradMuszyna), Tomasz
Margol (Górnik Zabrze), Arka-
diuszCzarnecki (ElanaToru#),
Adam Mójta, Piotr Giel (obaj
WartaPozna#),MarcinPietro#
(GKSKatowice),Ukrai#cySerhij
Stepanczuk iAndrij Kikot oraz
S!owacy Peter Ziemba i Jozef
Certik.
–Po$ytecznysprawdzian,za-

dowolony jestem z postawy ze-
spo&u,przednamijednakci%$ka
praca – skomentowa! sparing
trener Hajdo.

SANDECJA.Wpi%tekMiros-
#awHajdozosta#nowymtrene-
remSandecjiNowyS%cz,a ju$
nazajutrzogodz. 5wyje$d$a#ze
sw%now%dru$yn%doUniejowa
nasparingzWidzewem.Debiut
szkoleniowcaMKSokaza#si!
udany: jegopodopiecznizremi-
sowalizektraklasowcem.

(DW)

„Piwosze” dopinaj% transfery

Podopieczni treneraKrzyszto-
fa )"tochy wci%' &wicz%
naw!asnych obiektach. – Pra-
cujemy nad wytrzyma&o"ci!
tlenow!, si&!oraz taktyk!. Spo-
tykamy si% w hali, Orliku
i na w&asnych obiektach – in-
formuje trenerzespo!uKrzysz-
tof )"tocha.
Ten tydzie#mazacz%&wy-

ja$nia& sprawy transferowe
w Brzesku. Nowych twarzy

nale'y spodziewa& si" dzi$
nazaj"ciach.Wklubienikt nie
chce mówi& o personaliach.
Na li$cie zawodników, który-
mi „Piwosze” si" interesuj%,
pojawi! Szymon Sawala
zGKS-uBe!chatów. Niewyklu-
czone, 'e Okocimski si"gnie
po zawodników, którzy nie
mieszcz% si" w kadrach klu-
bów z ekstraklasy. W tym
przypadku mo'liwe s% tran-
sakcje zRuchemChorzówczy
Jagielloni% Bia!ystok.
„Piwosze” interesowali si"

te' zakontraktowaniemGrze-
gorza Lecha, który po'egna!
si" zKoron%Kielce.Onwybra!
Stomil Olsztyn. Nie bez zna-

czenia w tym przypadku by!
fakt,'ewprzesz!o$ciwyst"po-
wa!wklubie zWarmii.
W$rod"naboiskuzesztucz-

n% traw% w Tylmanowej Oko-
cimski zmierzy si" z Koleja-
rzem Stró'e. W sobot" zagra
na wyje*dzie ze s!owackim
pierwszoligowcemPartizánem
Bardejov.

Winnychmeczach:GKSKatowice–Pusz-
czaNiepo$omice2:3,StalMielec–Puszcza
Niepo$omice1:1,GarbarniaKraków–Poroniec
Poronin1:0,BeskidAndrychów–Sarmacja
B"dzin2:1,HutnikNowaHuta–KarpatySiep-
raw4:2,Luba#Maniowy–Barciczanka2:1,
MKSTrzebinia-Siersza–GórnikMys$owice2:0,

OKOCIMSKIBRZESKO.
Dzi"natreninguOkocimskiego
Brzeskomaj%pojawi& si!nowi
pi#karze.Wtymtygodniu
pierwszoligowiec rozpocznie
sparingi.

(ANMI)

Dowynikówsparingów
nieprzywi%zuj%wagi
KOLEJARZ.Ma#aniespo-
dziankawSkotnikach. Lider III
ligi – Limanovia –ogra# I-ligo-
wegoKolejarza. Jedyn%bram-
k! zdoby#graj%cykiedy"w#a"-
niewStró$achMariuszM!$yk.


