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Tenmecz by! jak
dobry dreszczowiec

Kiedy w 71 min pos!any nie-
dawno na boisko "ukasz
Zaniewski da! graj#cemu
w dziesi#tk$ Okocimskiemu
prowadzenie 3:2, kibice
Sandecji zw#tpiliwmo%liwo&'
odrobienia strat. Miejscowi
mieli jednakwzanadrzuargu-
ment nie do zbicia. Na mura-
wie przebywa! ju% wówczas
Arkadiusz Aleksander, który
wprotokole s$dziowskimzna-
laz! si$ na w!asne %yczenie.
Niewiele ponad tydzie( temu
podda! si$ przecie% zabiegowi
artroskopii kolana. „Aleks”
szybko jednakwznowi! trenin-
gi, a dzie( przed meczem po-
prosi! trenera Jaros!awa
Araszkiewicza, by ten umie&-
ci! gowmeczowej „18”.
–Pozby!emsi"kawa!karzep-

ki, sta!em si"wi"c l#ejszy i bar-
dziej zwrotny – &mieje si$ dwu-
krotnywicekrólstrzelcówI ligi.
–Kiedyprzegrywali$my1:2, tre-
ner spyta!mnie, czy wybiegn"
na boisko. Odpowied% by!a
na„tak”.
Aleksanderpojawi!si$wi$c

na murawie i potrzebowa! za-
ledwie trzechkwadransów, by
trzykrotnie trafia' do siatki
Okocimskiego, zapewniaj#c
bia!o-czarnymwygran# 4:3.

–Ciesz"si",#eprze!ama!em
strzeleck& niemoc –mówi na-
pastnik. – To przecie# moje
pierwszebramkiwtymsezonie.
Skuteczno$' powróci!a w naj-
bardziejw!a$ciwymmomencie.
Mimo kompletu punktów,

wywalczonego w meczu bu-
dz#cym skojarzenie z filmo-
wym dreszczowcem, s#decki
szkoleniowiec nie tryska! en-
tuzjazmem. Przyzna!, %e cie-
szygo zwyci$stwo,ma jednak
do postawy swych podopiecz-
nych sporo zastrze%e(.

–Niemacokry',wygrali$my
na farcie – przyznaje lubiany
przez s#deckich kibiców popu-
larny „Ara&”. – Poprzestawia-
!emsk!ad,da!emszans" innym
ch!opakom. Po pora#ce w Leg-
nicymusia!emco$ zmieni'.
Wzespole Sandecji udanie

zadebiutowa! wypo%yczony
z Widzewa "ód) Piotr
Mrozi(ski, a w klubie wci#%
czekaj# na certfikat Hiszpana
Rubena SanchezaMoreno.
W znacznie gorszym na-

stroju by! natomiast trener

Okocimskiego Krzysztof
"$tocha. Wiele obiecywa! so-
bie powizyciewswymrodzin-
nymmie&cie, tymczasemprze-
gra!w nader pechowych oko-
liczno&ciach.
–Którytoju#meczko(czony

przeznaswdziesi&tk"?–zasta-
nawia!si$szkoleniowiec.–Wg!o-
wieniechcemisi"pomie$cic,#e
mo#na polec, strzelaj&c na wy-
je%dzie trzy bramki. Dwa razy
wychodzili$mynaprowadzenie
iniepotarfili$myutrzyma'wy-
niku. Szkoda.

Pawlusi"ski upatrzy!
sobie róg i zdoby! gola

Zwyci$stwonieprzysz!ojednak
niecieczanom !atwo,mimospo-
rejprzewagiwpierwszejcz$&ci
gryniepotrafili oni bowiempo-
kona' znakomicie spisuj#cego
si$ bramkarza Stomilu. Kibice
na zwyci$skiego gola musieli
wi$c czeka' a% do ostatniej mi-
nutymeczu,gdypopularny„Pla-
stik”,wykorzystuj#crzutkarny,
da!zwyci$stwoswojejdru%ynie.
–Toby!aostatniaakcjame-

czu, odwa#nie wbieg!em wi"c
wpole karne imimo #emia!em
troch"dalejdopi!kini#przeciw-
nik, wykorzysta!em jego b!&d.
My$l",#egdybyobro(casi"nie
zatrzyma!, to mia!by wi"ksz&
szans"nawybicie pi!ki. Futbol
tograb!"dówiciesz"si",#etym
razem to my skorzystali$my
na b!"dzie obro(cy Stomilu
– przyzna! pomocnik „S!oni-
ków” Dariusz Pawlusi(ski, do-
daj#c:–Podchodz&cdowykona-
nia rzutu karnego mia!em ju#
upatrzony róg, w który strzel".
Czu!em si" pewnie i zdoby!em
gola,któryda!namtrzypunkty
–podkre&li!Pawlusi(ski.
Po meczu zadowolony by!

tak%e szkoleniowiec Termaliki
Bruk-BetKazimierzMoskal,dla
któregoby!atopierwszawygra-
nanaboiskuwNiecieczy.–Przy-
znam, #e z ulg& odetchn"li$my

potymmeczu,bardzod!ugomu-
sieli$mybowiemczeka'nawy-
gran& w Niecieczy i w!a$nie
z niej jestem najbardziej zado-
wolony.Chc"wtymmiejscupo-
dzi"kowa' swoimzawodnikom
za ogromne zaanga#owanie
igr"doko(ca,gdy#dzi"kitemu
uda!osi"namwydrze'rywalom
trzy punkty. Olsztynianie, mi-
mo #e zajmuj& miejsce w dol-
nychrejonachtabeli,s&napraw-
d" bardzo solidn& dru#yn&, co
udowodnili tak#ewtrakcieme-
czu w Niecieczy, dlatego nasz
sukces jest tym bardziej cenny
–podkre&li! trenerniecieczan.
*rodowymeczby!debiutem

naboiskuwNiecieczyobro(cy
Termaliki Bruk-Betu "ukasza
Pielorza, który zawodnikiem
ma!opolskiejdru%ynyzosta!do-
piero z ko(cem sierpnia. – To
prawda,pierwszyrazzagra!em
naboiskuwNiecieczy.Mecz ze
Stomilem by! dla nas bardzo
trudny, g!ównie dlatego, #e
olsztynianie sporo uwagi po-
$wi"cili grze obronnej. Boisko
wNiecieczyjestw&skie,wi"c !a-
twiej si" jest na nim broni' ni#
atakowa'. Najwa#niejsze jed-
nak, #ewygrali$mymecz i zdo-
byli$my kolejne trzy punkty.
Zadwatygodnieniktnieb"dzie
ju# pami"ta!, w jaki sposób od-
nie$li$my zwyci"stwo, $lad
ponimpozostanie tylkowtabe-
li–stwierdzi!obro(caTermaliki
Bruk-Betu,któryprzynosiswo-
jej nowej dru%ynie szcz$&cie,
niecieczanienaraziewygralibo-
wiem wszystkie mecze, w któ-
rychPielorzwyst$powa!.

I LIGAPI!KARSKA.Cztery
i pó"miesi#cakibiceTermaliki
Bruk-Betumusieli czeka$
nazwyci%stwoswoichulubie&-
cównaboiskuwNiecieczy.
Prze"amanienast#pi"ow 'rod%,
gdy „S"oniki” pokona"yStomil
Olsztyn 1:0.
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Trener Kolejarza nie straci! spokoju

–Nawetkiedyprzyjezdniwysz-
li na prowadzenie, nie straci-
!emspokoju izaufaniadoch!o-
paków–zapewniaPrzemys!aw
Cecherz,trenerKolejarza.–Wy-
bieglinabardzo trudn&,mokr&
muraw" wyj&tkowo skoncen-
trowani i ju#wpierwszychmi-
nutachwinnibyli sobie zapew-
ni'zwyci"stwo.Zamiastoni, to
przeciwnicy strzelili gola, ale
wko(cuwysz!o nanasze.
W ekipie miejscowych

z uwagi na kontuzje nie mogli
zagra'wy!#czony ju% do ko(-
ca rundy Witold Cichy oraz
Senegalczyk Cheikh Tidiane
Niane. Na domiar z!ego,
w trakciemeczudoposzkodo-
wanych do!#czyli Dariusz
Wal$ciak i Kamil Nitkiewicz.

–Kamil zosta!brutalnie po-
traktowanyprzez rywala idzi-
wi" si", #e s"dzia nie si"gn&!
pokartonik–oceniaszkolenio-
wiec. – Natomiast co si" tyczy
Darka, to jest to taki zawod-
nik, #e nawet jak mu kto$ ur-
wie nog", to i tak zg!osi goto-
wo$'dogry.Na razie dokucza
mu krwiak, jaki utworzy!mu
si"nanodze.Mamnadziej", #e
zarównoon, jak iNianegotowi
b"d&do czekaj&cegonas teraz
meczu zWart&wPoznaniu.
Powracaj#c do &rodowej

konfrontacji ze spadkowiczem
z ekstraklasy, Cecherz zauwa-
%a,%e jegopodopieczniwewzo-
rowy sposób wy!#czyli z gry
gro)nego napastnika Jakuba
Wi$zikaorazkreatywnychroz-
grywaj#cych Ormianina
Agwana Papikjana i Paw!a
Kaczmarka.Efekt tegoby! taki,
%e wymienieni zawodnicy je-
dynie fizycznie przebywali
namurawie.
– Dumny jestem z ch!opa-

ków,wstuprocentachwype!ni-
li za!o#enia taktyczne – pod-
kre&la szkoleniowiec. – Pew-

nie, #e zawsze mo#na si"
do czego$przyczepi', na przy-
k!ad do kiepskiej skuteczno$-
ci, ale w $rod" dru#yna prze-
kona!a, #e tworzy futbolowo
dojrza!y kolektyw.
Cecherz przyznaje, %e nie

lubi wystawia' indywidual-
nych cenzurek, w tym przy-
padku czyni jednak wyj#tek
i wyró%nia w swej dru%ynie
MarcinaStefanika,Grzegorza
Ar!ukowicza oraz Adama
Gies$, który zagra! m#drze
i w sposóbwyj#tkowo zdyscy-
plinowany.
Autorem wyrównuj#cego

gola dla gospodarzy by!
Krzysztof Markowski, który
uderzeniemg!ow#pokona!Bo-
gus!awaWypar!$.
– To moja trzecia bramka,

odk&d przenios!em si"
do Stró#. Nie robi" z tego tytu-
!u wielkiego „halo”. Najwa#-
niejsze, #e wygrali$my, udo-
wadniaj&c, #e jeste$myzespo-
!em z charakterem – powie-
dzia! &rodkowy obro(ca
Kolejarza.

ILIGAPI!KARSKA.Minimal-
nychrozmiarów(2:1)zwyci%stwo
Kolejarzanad(KS-emmog"yby
sugerowa$,)egospodarzemoc-
nomusielisi%natrudzi$,)ebyza-
pewni$sobiekompletpunktów.
Rezultat jest jednakmyl#cy:
stró)anieprzezca"ymeczdomi-
nowalinaboisku.

(DW)

Popiela #a!uje, #ewyszed! na boisko

Ma!o kto spodziewa! si$, %e
tarnowianie przegraj# z zespo-
!em z Elbl#ga, który w meczu
zUni#niezaprezentowa!nicze-
gonadzwyczajnego.Tymrazem
jednak tozespó! „Jaskó!ek”za-
gra!wyj#tkowo s!abo, i to jest
g!ówna przyczyna pora%ki
zConcordi#.
– Dawno nie grali$my tak

kiepsko. Szczególniew linii po-
mocy nic si" nam nie klei!o,
do tego dwaj $rodkowi pomoc-
nicy )ukasz Kazik i )ukasz
Popiela pope!niliw trakcieme-
czubardzodu#ob!"dów,poktó-
rych rywale próbowali wypro-
wadza' gro%ne kontry. Obie
bramki stracili$my jednak
na w!asne #yczenie, po fatal-
nych b!"dach naszego bramka-
rza,którydwukrotniepodawa!

futbolówk"dorywali–mówi!ze
smutn# min# trener Unii To-
maszKijowski.–Szczególniebo-
lesnaby!adlanasstratapierw-
szegogola,gdy#by!otoju#wdo-
liczonymczasiepierwszejpo!o-
wy i po bramce s"dzia nie
wznawia! nawet gry. Kto wie,
jakpotoczy!ybysi"wydarzenia
na boisku w drugiej ods!onie,
gdyby$mynie stracili tej bram-
ki.To jednak tylko gdybanie.
Faktys&bowiemtakie,#ezagra-
li$my s!abo, sprezentowali$my
rywalomdwiebramkiiprzegra-
li$my–podsumowa!szkolenio-
wiec „Jaskó!ek”.
Bramkarz Unii Tomasz Li-

beranieuchylasi$ododpowie-
dzialno&ci za stracone bram-
ki.–Wiem, #epope!ni!emb!"dy
i ponosz"win" za stracone go-
le. Prosz" mi jednak wierzy',
#e przy pierwszym zawodnik
Concordii mia! wyj&tkowe
szcz"$cie, gdy#pomoimwybi-
ciu pi!ki akurat podskoczy!
i futbolówka, odbijaj&c si"
od niego, wpad!a do siatki.
Stratadrugiej bramkiniemia-
!a ju# wi"kszego znaczenia,

cho' i wtedy zagra!em pi!k"
niezbyt dok!adnie – przyzna!
bramkarz tarnowian.
Trener Kijowski sporo

uwagmia!m.in. do s!abszejni%
zwykle postawy do&wiadczo-
nego pomocnika "ukasza Po-
pieli.–Nieuwa#am,#epope!ni-
!ema# takwiele strat, bywp!y-
n"!otonapostaw"dru#yny.Ge-
neralnie zagrali$my s!abo, ale
my$l", #e niema co robi' trage-
diiz tejpora#ki.Poo$miukolej-
kachzajmujemyprzecie#czwar-
temiejscewtabeli, co jaknabe-
niaminka jest bardzo dobrym
osi&gni"ciem – oceni! "ukasz
Popiela. – A wracaj&c jeszcze
domojegowyst"puw$rodowym
meczu z Concordi&, to przy-
znam, #e zagra!em na w!asn&
pro$b".Kilkadniprzedmeczem
dopad!a mnie bowiem grypa
i na boisko wszed!em prosto
z !ó#ka. By!em przez to bardzo
os!abiony,ju#podczasrozgrzew-
ki nie czu!em si" najlepiej i te-
raztroch"#a!uj",#ewogólezde-
cydowa!em si" zagra' – doda!
zawodnikUnii.

II LIGAPI!KARSKA.Poserii
bardzodobrychwyst%pówzespo-
"owi„Jaskó"ek”w'rod%przytra-
fi"si%s"abymecz.Tarnowianie
niespodziewanieprzegrali
przedw"asn#publiczno'ci#zbe-
niaminkiemConcordi#Elbl#g0:2
istracilipozycj%lidera.
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