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SportSport

Po pi"ciu kolejkach w tabeli IV
ligi na prowadzenie wysz#a
Wolania Wola Rz"dzi$ska. To
spore zaskoczenie, równie% dla
samej dru%yny.

Przed sezonem szkolenio-
wiec Roman Ciocho$ deklaro-
wa#, %e jego zdru%yn" sta&
na dobr' gr" i miejsce w !rodku
tabeli. Jednak chyba nie spo-
dziewa# si", %e rzeczywisto!&
mo%e go tak mi#o rozczarowa&.
Po pi"ciu meczach jego zespó#
nie tylko prowadzi,ale jako je-
dyny z IV-ligowego grona nie
przegra#.

– Ch#odno podchodzimy
do tego faktu. Wystarczy spoj-
rze& na tabel". Jest bardzo
sp#aszczona. Gdy si" przegra
jeden mecz, leci si" w dó#.
Do naszego prowadzenia nie
przywi'zuj" %adnej wagi. Cho-
cia% czuj" pewien niedosyt.
Mogli!my mie& komplet punk-
tów. W dwóch meczach tracili-
!my komplet punktów w do!&
pechowych okoliczno!ciach –
twierdzi szkoleniowiec.

Inaczej sytuacj" w tabeli in-
terpretuj' zawodnicy. Dla nich
panuj'cy w niej porz'dek móg-
#by potrwa& jak najd#u%ej.

– Fajnie by#oby jeszcze tro-
ch" przewodzi& tej stawce. To
oczywi!cie trudne zadanie. Na-
szym celem jest pierwsza
pi'tka. O III lidze nie my!limy –

zapewnia Grzegorz Jasiak, lider
zespo#u.

Dobra postawa zespo#u ma
swój pocz'tek w dobrze prze-
pracowanym okresie przygoto-
wawczym. – Latem trener do-
brze nas przygotowa# do se-
zonu. Procentuje równie% to, %e
na zaj"ciach by#a wysoka fre-
kwencja – dodaje Jasiak.

Wolania, cho& nie przyzwy-
czaja si" do pozycji lidera, to
jednak musi p#aci& frycowe
z tego tytu#u.

– Przyje%d%aj'ce do nas ze-
spo#y nastawiaj' si" na g#"bok'
defensyw" i gr" z kontry. Dru-
%yny podchodz' do nas z re-
zerw', ale te% z boja(ni' – przy-
znaje Roman Ciocho$.

Prowadzenie w tabeli
Wolania utrzyma#a, mimo re-
misu w ostatnim meczu. Wy-
walczy#a go mimo k#opotów
kadrowych – nie zagrali kontu-
zjowany Piotr Bro%ek oraz
wykartkowany Jakub Tadel.
Z konieczno!ci w ofensywnego
pomocnika wcieli# si" Grzegorz
Jasiak.

Ostatni mecz Bruk-Betu mia#
kilku bohaterów. Do ko$co-
wego zwyci"stwa przyczyni#
si" równie% Pawe# Cygnar.

24-letni pomocnik w drugiej
po#owie zast'pi# Tomasza
Metza. Pokaza# si" z dobrej
strony. To w#a!nie po jego in-
dywidualnej akcji na list"
strzelców wpisa# si" Pawe#
Smó#ka.

– Ciesz" si", %e trafi#. Zrobi#
to w wa%nym momencie spot-
kania. To trafienie uspokoi#o
mecz. Nam natomiast
pozowoli#o spokojnie kontro-
lowa& przebieg wydarze$ –
mówi zawodnik.

Cygnar to pomocnik, któ-
rego jednym z wyró%ników s'
d#ugie rajdy z pi#k'. Jak zazna-
cza zawodnik, nie wynika to
z %adnych jego fanaberii, ale
z polece$ szkoleniowca.

– Tego wymaga od pomoc-
ników. )'da, %eby gra& jeden
na jeden i wchodzi& w wolne
luki. Tak w#a!nie by#o w nie-
dzielnym meczu. Uda#o mi si"
min'& zawodnika Freskovity,
co w efekcie przynios#o trafie-
nie i zdobycie wa%nych dla nas
trzech punktów z bardzo wy-
magaj'cym rywalem. Chocia%
przy tej akcji przez moment za-
stanawia#em si", czy nie odda&
strza#u. Ostatecznie odegra-
#em pi#k" do Paw#a, bo by#
w lepszej sytuacji – mówi za-
wodnik.

Cygnar jak na razie w ze-
spole Bruk-Betu pe#ni funkcj"
jokera. W podstawowym sk#a-
dzie wyst'pi# w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim. Potem po-
nownie wróci# na #awk".
O miejsce w sk#adzie rywali-
zuje z Tomaszem Metzem. I jak
wida&, bynajmniej mu to nie
przeszkadza.

– W niedziel" dosta#em
szans" gry przez 20 minut i ro-
bi#em wszystko, %eby to jak naj-
lepiej wykorzysta&. Zreszt'
podczas ka%dego wej!cia
na boisko chc" udowodni&, %e
jestem przydatny temu zespo-
#owi. Mam nadziej", %e z ka%-
dym wyst"pem b"dzie coraz le-
piej – mówi zawodnik.

Ka!da minuta jest dla
niego bardzo wa!na
bCygnartojak
narazie!elazny,
dobryzmiennik

bRywalizacja
dzia"ananiego
mobilizuj#co

AndrzejMizera

Pawe!Cygnar jest najcz"#ciej zmiennikiemTomaszaMetza

Wolania – lider
z zaskoczenia
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AndrzejMizera

GrzegorzJasiak:
Latemtrener
dobrzenas
przygotowa!.

dosezonu


