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Romanow i Zieliński
dołączą do „Pasów”

Udany debiut trenera
Mirosława Hajdy
SANDECJA. W piątek Mirosław Hajdo został nowym trenerem Sandecji Nowy Sącz, a już
nazajutrz o godz. 5 wyjeżdżał ze
swą nową drużyną do Uniejowa
na sparing z Widzewem. Debiut
szkoleniowca MKS okazał się
udany: jego podopieczni zremisowali z ektraklasowcem.

CRACOVIA. Zimoweprzygotowaniatodlakrakowianczystaprzyjemność

Widzew Łódź – Sandecja Nowy Sącz
2:2 (0:1, 1:0, 0:0, 1:1)
0:1Tuszyński,1:1Rybicki56,1:2Stepankow
106,2:2BenDifallah108karny
Widzew: Dragojević(61Krakowiak)–Broź(61
Płotka),Phibel(61Duda),Abbes(61Mroziński),
Gavrić(61Bartkowski,91Banasiak)–Bruno
(49J.Kowalski,61Radzio),Bartoszewicz
(61Kasprzak),K.Nowak(61Batrović),Dudek
(61Pawłowski),Kaczmarek(47Rybicki,105
Carvalho)–Stępiński(61BenDifallah).
Sandecja: Cabaj (61 Bomba) – Makuch
(61 J. Nowak), Czarnecki, Ziemba (61 Szarek),
Mójta (61 Stepanczuk) – Leśniak (25 Certik),
P. Nowak (61 Kikot), Margol (61 Szczepański),
Bębenek (61 Pietroń) – Tuszyński (61 Mróz),
Giel (61 Stepankow).
FOT. ANDRZEJ BANAŚ

Nie da się przejść obojętnie
obok sposobu przygotowań
Cracovii do rundy wiosennej.
Piłkarze Wojciecha Stawowego od pierwszego spotkania
po urlopach ćwiczą przede
wszystkim ze swoim głównym
narzędziem pracy, czyli piłką.
Nie wykręcają kilometrów w terenie, nie przerzucają ciężarów
na siłowni, tylko pracują z piłkami przy nogach. Dla większości to absolutna nowość.
– Wcześniej zawsze moi trenerzy wplatali gdzieś terenowe
biegi, a gra w piłkę na początku okresów przygotowawczych
była w ogóle rzadkością. Dla
nas lepiej być nie może. Mamy
to szczęście, że mamy boisko
pod balonem z ogrzewaniem, bo
większość polskich klubów nie
ma takich warunków – mówi
Krzysztof Danielewicz.
– W Niemczech na tym etapie tylko biegaliśmy i „pakowaliśmy” na siłowni. W Finlandii
miałem jednego trenera, z którym w zimie też od razu trenowaliśmy z piłkami. W Polsce
– a trenowałem zimą z Legią
i Górnikiem – tego wcześniej nie
widziałem – dodaje Edgar
Bernhardt, który jako jedyny
z „Pasów” nie czuje znużenia
112-dniową przerwą w rozgrywkach: – Dla mnie to krótka przerwa, bo w Finlandii treningi zaczynaliśmy w styczniu, a liga
ruszała w kwietniu! (śmiech).
– Rok temu w Baniku Ostrawa przez pierwsze 10 dni przygotowań tylko biegaliśmy w
śniegu. Piłki nie widzieliśmy
w ogóle! – mówi Łukasz Zejdler.
Nawet dla starszych zawodników aktualne natężenie pracy z piłkami to nowe doświadczenie. – Rok temu, zanim dotknęliśmy piłki, najpierw po godzince biegaliśmy na śniegu.
Czy miałem wcześniej takie
treningi? U trenera Fornalika
trenowaliśmy z piłkami, ale aż
tak dużo nie. To dla nas sama
przyjemność – mówi Krzysz-

Piłkarze Cracovii są bardzo zadowoleni, że już teraz mogą trenować z piłkami

tof Nykiel, a Adam Marciniak
dodaje: – To jest przyjemne. Podobnie w Górniku trenowaliśmy z trenerem Kasperczakiem, ale też nie było to w aż takim stopniu jak teraz. To cieszy, bo nastawienie do treningu
jest zupełnie inne. Zaangażowanie musi być maksymalne,
ale inaczej przychodzi się
na trening ze świadomością, że
będzie jak najwięcej gry. To nie
oznacza jednak, że trenujemy
lekko, bo te zajęcia są naprawdę ciężkie, ale po takich treningach morale idzie w górę.
– Nie sprawiam im przyjemności, tylko pracuję z nimi
nad dobrym przygotowaniem
do rundy – zastrzega trener Stawowy i dodaje: – Zawsze wychodziłem z założenia, że piłkarz
gra w piłkę, więc tę piłkę musi
mieć codziennie przy nodze. To
nie maratończycy, więc nie powinni biegać po lasach, po górach. Piłkarz gra na boisku
i na boisku powinien ćwiczyć.

Opiekun „Pasów” zauważył,
że jego zespół startuje teraz z innego poziomu niż latem, kiedy
musiał uczyć swoich piłkarzy
„abecadła” tzw. krakowskiej piłki. – To widać już po tych pierwszych zajęciach. Mogę powiedzieć, że piłkarsko zaczynamy
z wyższego poziomu, niż kiedy
przyszedłem do Cracovii.
Chłopcy już dużo wiedzą, znają moje metody pracy i to, co teraz wprowadzamy, przychodzi
im z dużą łatwością. Jest masa
rzeczy do poprawy, ale i ja, i zawodnicy wiemy, co trzeba poprawić. To, że jest ten progres,
pokazuje, że Cracovia jest drużyną perspektywiczną. Jeśli
przeprowadzimy wzmocnienia,
będziemy jeszcze silniejsi.
Pierwszymi ze wspomnianych wzmocnień będą Władisław Romanow i Michał Zieliński, którzy już dziś lub jutro
powinni podpisać kontrakty
z klubem. Trafią do „Pasów”
na zasadzie wolnego transfe-

Kadrowych zmian już nie będzie
TERMALICA BRUK-BET.
Dzisiaj, jako ostatni z grona I-ligowców, przygotowania do drugiej części sezonu rozpocznie
zespół wicelidera z Niecieczy.
W przerwie zimowej w drużynie
„Słoników” nastąpiły tylko kosmetyczne zmiany kadrowe, na
kolejne już się nie zanosi.

Porazpierwszypodwumiesięcznej przerwie piłkarze Termaliki
Bruk-Betu wracają dziś do treningów. We wtorek i w środę
niecieczanie przejdą badania
okresowe w jednej z tarnowskich przychodni, natomiast
wczwartek zostaną poddani badaniom wydolnościowym.

W najbliższym tygodniu piłkarze „Słoników” będą trenowali jeden lub dwa razy dziennie.
W poniedziałek, 28 stycznia wyjadą na pięciodniowe zgrupowanie do Muszyny, podczas którego będą pracowali przede
wszystkim nad siłą i wytrzymałością. – W drodze powrotnej
z Muszyny, 1 lutego w Nowym
Sączu, rozegramy pierwszy tej
zimy mecz kontrolny zSandecją.
Po nim zawodnicy otrzymają
dwa dni odpoczynku – poinformował trener Termaliki BrukBetu Kazimierz Moskal.
W dalszej części przygotowań, aż do drugiego zgrupowania wGutowie Małym (18–27 lu-

tego), niecieczanie będą trenowali na własnych obiektach,
na „orliku” w Woli Rzędzińskiej oraz na boisku ze sztuczną
nawierzchnią w Dębicy.
Wskładzie„Słoników”narazie zaszły tylko dwie zmiany. Zespół opuścił napastnik Jan Pawłowski, który wiosną występowałbędziewOlimpiiGrudziądz,
do drużyny dołączył natomiast
20-letni napastnik Unii TarnówJakub Wróbel, który podpisał z klubem zNiecieczy trzyletni kontrakt. – Wszystko na to
wskazuje, że kadrę zawodniczą
na rundę wiosenną mamy już
zamkniętą – stwierdził Moskal.
PIOTR PIETRAS

ru, bowiem Bułgar ma w umowiezBotewemVratsazapismówiący o tym, że do zagranicznego klubu może odejść bez odstępnego, a „Zielu” rozwiązał
kontraktzKoronąKielce.Cociekawe, Romanowowi transfer
do Cracovii polecał... napastnik
WisłyCwetanGenkow,zktórym
grał razem w sezonie 2010/2011
w barwach Lokomotiwu Sofia.
Oprócz nich Cracovia chce
pozyskać jeszcze bramkarza
i skrzydłowego z dużym doświadczeniem w polskiej ekstraklasie. W tych przypadkach
klub czeka, aż wyjaśnią się ich
statusy i będą mogli trafić do
Krakowa jako wolni gracze.
Ponadto dalszym testom
poddani będą 21-letni pomocnik Hutnika Nowa Huta Mateusz Gamrot i 27-letni napastnik
Jagiellonii Białystok Maycon,
a w tym tygodniu w Krakowie
pojawią się kolejni gracze starający się o angaż w Cracovii.
MACIEJ KMITA

Mecz trwał 4 razy po 30 minut.
Sandecjadwukrotniewychodziła na prowadzenie. Najpierw
Patryk Tuszyński (ostatnio Lechia Gdańsk) wykorzystał sytuację sam na sam, później celną
„główką” popisał się Ukrainiec
Roman Stepankow. Oprócz
wspomnianychwszeregachgości zagrali pozyskani już Paweł
Nowak i Maciej Bębenek oraz
coraz bliżsi klubu Daniel Bomba (Poprad Muszyna), Tomasz
Margol (Górnik Zabrze), Arkadiusz Czarnecki (Elana Toruń),
Adam Mójta, Piotr Giel (obaj
Warta Poznań), Marcin Pietroń
(GKSKatowice),UkraińcySerhij
Stepanczuk i Andrij Kikot oraz
Słowacy Peter Ziemba i Jozef
Certik.
–Pożytecznysprawdzian,zadowolony jestem z postawy zespołu, przed nami jednak ciężka
praca – skomentował sparing
trener Hajdo.
(DW)

Do wyników sparingów
nie przywiązują wagi
KOLEJARZ. Mała niespodzianka w Skotnikach. Lider III
ligi – Limanovia – ograł I-ligowego Kolejarza. Jedyną bramkę zdobył grający kiedyś właśnie w Stróżach Mariusz Mężyk.
KolejarzStróże–LimanoviaSzubryt0:1(0:0)
0:1Mężyk70.
Kolejarz: Lisak – Cichy (Gryźlak), Szufryn,
Markowski, Walęciak (46 Nitkiewicz) – Stefanik, Niane (Bocian) – Pietrzak, Giesa, Wolański – Kowalczyk (Pieczara).
Limanovia: I połowa: Sotnicki – Basta,
Garzeł, Kulewicz, Ślęczka – Kępa, Zawadzki,
Pietras, Cebula, Cygnarowicz – Dziadzio;
IIpołowa: Mastalerz – Basta, Czajka, Ruchałowski, Hudecki – Skiba, Kozieł , Kostek,
Mizia, Majcher – Mężyk.

– Stąpamy twardo po ziemi.
Znamy swoją wartość, ale wiemy, że Kolejarz jest naprawdę
klasowym zespołem. Nie przywiązujemy jednak wielkiej wagi do wyników, jeżeli chodzi
o sparingi, aczkolwiek z prze-

biegu gry jesteśmy zadowoleni – mówił po spotkaniu opiekun zwycięzców, Dariusz Siekliński. –Warunkido graniabyły dość trudne. Szczególnie
w pierwszej połowie mieliśmy
sytuacje, których nie wykorzystaliśmy. Mecz wtedy wyglądałby inaczej. Z niektórych elementów gry jestem zadowolony, ale
w grze ofensywnej, i to ofensywnych zawodników, jest za dużo
błędów. Tutaj musimy popracować. To jedynie może przynieść
efekt – to z kolei opinia opiekuna Kolejarza Przemysław Cecherza.
Piłkarze trzecioligowca dziś
zaczynają zgrupowanie. Skoszarowani trenować będą w Limanowej. Z kolei na treningu
Kolejarza pojawi się już Paweł
Sasin. Spodziewany jest także
przyjazd Rafał Sikorskiego
z młodzieżowej drużyny Śląska
Wrocław.
ŁUKASZ MADEJ

„Piwosze” dopinają transfery
OKOCIMSKI BRZESKO.
Dziś na treningu Okocimskiego
Brzesko mają pojawić się nowi
piłkarze. W tym tygodniu
pierwszoligowiec rozpocznie
sparingi.

Podopieczni trenera Krzysztofa Łętochy wciąż ćwiczą
na własnych obiektach. – Pracujemy nad wytrzymałością
tlenową, siłą oraz taktyką. Spotykamy się w hali, Orliku
i na własnych obiektach – informuje trener zespołu Krzysztof Łętocha.
Ten tydzień ma zacząć wyjaśniać sprawy transferowe
w Brzesku. Nowych twarzy

należy spodziewać się dziś
na zajęciach. W klubie nikt nie
chce mówić o personaliach.
Na liście zawodników, którymi „Piwosze” się interesują,
pojawił Szymon Sawala
z GKS-u Bełchatów. Niewykluczone, że Okocimski sięgnie
po zawodników, którzy nie
mieszczą się w kadrach klubów z ekstraklasy. W tym
przypadku możliwe są transakcje z Ruchem Chorzów czy
Jagiellonią Białystok.
„Piwosze” interesowali się
też zakontraktowaniem Grzegorza Lecha, który pożegnał
się z Koroną Kielce. On wybrał
Stomil Olsztyn. Nie bez zna-

czenia w tym przypadku był
fakt, że w przeszłości występował w klubie z Warmii.
W środę na boisku ze sztuczną trawą w Tylmanowej Okocimski zmierzy się z Kolejarzem Stróże. W sobotę zagra
na wyjeździe ze słowackim
pierwszoligowcem Partizánem
Bardejov.
Winnychmeczach: GKSKatowice–PuszczaNiepołomice2:3,StalMielec–Puszcza
Niepołomice1:1,GarbarniaKraków–Poroniec
Poronin1:0,BeskidAndrychów–Sarmacja
Będzin2:1,HutnikNowaHuta–KarpatySiepraw4:2,LubańManiowy–Barciczanka2:1,
MKSTrzebinia-Siersza–GórnikMysłowice2:0,
(ANMI)

