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Sport

Po wielomiesi!cznej przerwie
pi"karzeWis"yjutrowreszciero-
zegraj# spotkanie ligowe w Kra-
kowie. Nie b!dzie to co prawda
jeszcze stadion przy ul. Rey-
monta, ale i Suche Stawy na
pewnos#znacznielepszymroz-
wi#zaniem ni$ tu"aczka po Sos-
nowcu. Wczoraj wi%lacy pierw-
szy raz trenowali na obiekcie
Hutnika.

Na ten stadion Wis"a wróci
po blisko czternastu latach
przerwy. Ostatnie ligowe spot-
kanie, jakie „Bia"a Gwiazda” ro-
zegra"a na Suchych Stawach,
mia"o miejsce dok"adnie
w %rod! 31 lipca 1996 roku. Wi-
s"a by"a wtedy beniaminkiem
ekstraklasy, a faworytem der-
bowej potyczki by" Hutnik.
I wywi#za" si! z tej roli bardzo
dobrze, bo po bramkach
Bart"omieja Jamroza oraz Ro-
berta Krzywdy w obecno%ci 5
tysi!cy widzów pokona"Wis"!
2:0. Jak si! jednak mia"o okaza&
za kilka miesi!cy, by" to ostatni
sezon Hutnika w ekstraklasie,
a najwy$sza klasa wróci"a
na Suche Stawy dopiero gdy
graj# tutaj Cracovia i Wis"a.

Ostatni# bramk! dla „Bia"ej
Gwiazdy” na Suchych Stawach
strzeli"natomiast aktualny tre-

ner juniorów w Wi%le, Dariusz
Marzec. Mia"o to miejsce 20
marca 1993 roku, gdy wi%lacy
zremisowali z Hutnikiem 2:2.
Marzec trafi"w 43 min, a wcze%-
niej, w 14 min, pierwszego gola
dla zespo"u z ul. Reymonta uzy-
ska"Grzegorz Szeliga.

To ju$ jednak odleg"e czasy,
ajutro który%z wi%laków b!dzie
mia" okazj! ponownie strzeli&
gola na Suchych Stawach. Pod-

opieczni trenera Macieja Skor$y
chc#c dobrze przygotowa& si!
do tego zadania, wczoraj sko-
rzystali z mo$liwo%ci zaznajo-
mienia si! z warunkami, w ja-
kich przyjdzie im gra&w roli go-
spodarza przynajmniej w run-
dzie wiosennej.

Nowa p"yta jest dobra, wi!c
jutrowarunkidogryzArk#Gdy-
nia powinny by& odpowiednie
dla pi"karzy obu zespo"ów.

JedynymproblememMacieja
Skor$y s#w tym momencie ab-
sencje. Na mecze reprezentacji
wyjechali bowiem Patryk Ma-
"eckii Andra$Kirm.Obajzjawi#
si!w Krakowie dopiero dzisiaj,
ale na dobr# spraw! nie wia-
domojakb!d#si!czu& iczyb!d#
w stanie wyst#pi& przeciwko

gdy'skiej jedenastce od pierw-
szej minuty spotkania.

Pocieszaj#cym faktem jest
natomiast powrót do treningów
Paw"a Bro$ka. Tak jak ju$ infor-
mowali%my, „Brozio” przeszed"
niezb!dne badania, które wy-
kaza"y,$e mo$e normalnie tre-
nowa& z dru$yn#, a uraz pa-
chwiny nie jest gro(ny.
Wszystko wskazuje zatem nato,
$e napastnik Wis"y b!dzie móg"
jutro zagra&z Ark#, co znacz#co
powinno wzmocni& si"! ataku
mistrzów Polski.

Wi!lacy z Bro"kiem
trenowalinaHutniku

Wczorajpi!karzeWis!ypierwszyraz trenowalinastadionieHutnika.Jutrozagraj" tutaj zArk"
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bNa Suchych
Stawachpierwszy
razodlipca1996

bW zaj#ciach
wzi$%udzia%Pawe%
Bro"ek

BartoszKarcz

Wkomplecie
zespó! trenera
MaciejaSkor#y
b$dziedopiero
dzisiaj

„Pasy” jad! dzi" do Wielkopolski

Pi"karze Cracovii trenowali
wczoraj na boisku przy ul. Wie-
lickiej, po raz pierwszy na nor-
malnej,anienasztucznejtrawie.

Wszyscyzawodnicys#gotowi
dogry,tylkoMicha"Goli'skinie
mia"zaj!&zdru$yn#,przebywa"
bowiem u doktora Jerzego
Wielkoszy'skiego.

Nie przebrzmia"y jeszcze
echa fatalnego meczu z Legi#
Warszawa,któryCracoviaprze-
gra"a na w"asne$yczenie.

Sporym b"!dem by"o, co
zreszt#pó(niej przyzna" trener
OrestLenczyk,%ci#gni!ciezbo-
iska Arkadiusza Barana. Gdy on
by" na boisku, wszystko uk"a-
da"o si!dobrze, „Pasy” wygry-
wa"y 1:0. Gdy go zabrak"o, ju$5
min pó(niej Cracovia straci"a
pierwszego gola, a po kolejnych
dwóch minutach nast!pnego.

– Nie wiem dlaczego szkole-
niowiec%ci#gn#"mniewcze%niej
– mówi Arkadiusz Baran. –
Z moim zdrowiem wszystko
by"o OK. Mo$e ba" si!, bo mia-
"em ju$na koncie$ó"t#kartk!?

Ale nie ma co do tego wraca&.
Drugiego gola dla rywali ju$nie
widzia"em, bo przy stanie 1:1
zszed"em do szatni. Tak si!de-
nerwowa"em, $e nie mog"em
spokojnie na to patrze&. A co
do tego, $e po moim zej%ciu
wszystko si! „posypa"o”, to nie
ma$adnejpewno%ci,$egdybym
by"na boisku te$by si!nie „po-
sypa"o”... Po meczu mo$na gdy-
ba&,cobyby"o.Niestetyjakoza-

wodnicyzrobili%mywszystko,by
stadion Hutnika by"dla nas pe-
chowy. Nie pami!tam by%my
w meczu z Legi#w ostatnich la-
tachstworzylisobie6-7sytuacji
bramkowych.

Baran jako jeden z dwóch pi"-
karzy Cracovii pami!ta o feral-
nym dla „Pasów” meczu z 2003
r. kiedy to Cracovia w III lidze
wygrywa"a z Hutnikiem
do przerwy 2:0, by przegra&2:5.

Nie ma co jednak$y&przesz-
"o%ci#, przed krakowianami ko-
lejny ligowy mecz w Poznaniu,
w którym nie s# faworytem.

– Na pewno pojedziemy
do Lecha z podniesionym czo-
"em–mówipomocnik„Pasów”.
– Nie ma si!czego ba&. Musimy
si!podnie%&. Nasza gra z Legi#
mimo wszystko daje powody
do optymizmu. Do chwili kiedy
grali%my w przewadze byli%my
nawet lepsz# dru$yn#. Mamy
troch! czasu by wyeliminowa&
b"!dy, które si!przydarzy"y. Bo
Lech podobnie jak Legia potrafi
je wykorzystywa&.

Ju$ dzisiaj rano zawodnicy
wyje$d$aj# do Wielkopolski,
cho&meczodb!dziesi!dopiero
w sobot!. Jednak krakowianie
b!d# przebywa& i trenowa&
wGrodziskuWielkopolskim,by
jak najlepiej przygotowa& si!
do sobotniego starcia.

Jacek!ukowski

ArkadiuszBaranmanadziej$na rozegranie ca!egomeczu...
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Wi"cej informacji
o Cracoviina
www.gk.pl

Wi"cej informacji
o Wi#leKrakówna
www.gk.pl

Na boisku w podd!bickim Pod-
grodziu lider drugiej ligi zmie-
rzy"si!zpodkarpackimtrzecio-
ligowcem.Dlaobuzespo"ówby"
to jeden z ostatnich szlifów
przed rozpoczynaj#cym si!
wkrótce sezonem.

Spotkanie zako'czy"o si!
bezbramkowymremisem.Przez
ca"y czas trwania pojedynku
niecieczanie przewa$ali. Stwo-
rzylisobiekilkasytuacji.Niepo-
trafili ich wykorzysta& Pawe"
Smó"ka, Mateusz Le%niowski
czy Rados"aw Jacek. W po-
przeczk!,wdrugiejpo"owietra-
fi"natomiast)ukaszSzczoczarz.
Spotkaniejakodobr# lekcj!oce-
ni" Grzegorz Cyboro', trener
Wis"oki D!bica.

–Zagrali%myzrywalem,który
przewy$sza"nas przynajmniej
o jedn#klas!. To zdecydowanie
by"owida&naboisku.Wiadomo
z jakimi k"opotami boryka" si!
mójzespó".Mamyobecniesk"ad
z"o$ony g"ównie z zawodników
m"odzie$owych.Wtymspotka-
niu w"o$yli wiele serca i walki.
Dla nich jest równie$wa$ne,$e
mogli sprawdzi& si! na tle nie-
zwykle wymagaj#cego zespo"u.
Mam nadziej!, $e zyskaj#
na tym. Mimo panuj#cej aury,
boisko by"o w dobrym stanie –

mówi" po spotkaniu Grzegorz
Cyboro', trener Wis"oki.

Wjegozespolewczorajzabra-
k"o kontuzjowanych Mateusza
K!dziora, Dawida Bielatowicza
i Tomasza Zycha. Kolejny spa-
ringbia"o-zielonirozegraj#wso-
bot!. Na w"asnych obiektach
zmierz#si!z Or"em Przeworsk.

W Bruk-Becie zabrak"o kon-
tuzjowanych Piotra Trafar-
skiego, Waldemara Dzier$ano-
wskiego,SebastianaRygu"yoraz
powracaj#cegodozdrowiaMar-
cina Sza"!gi.

–Dyktowali%myca"yczaswa-
runki gry. Przeciwnik si!broni"
iambitniewalczy".Boisko,cho&
dobrze przygotowane, nie by"o
jednak równe. Odskakiwa"a
na nim pi"ka. Mimo tego uda"o
nam si! przeprowadzi& kilka
"adnych,sk"adnychakcji.Zpew-
no%ci# ten sparing mo$na trak-
towa& jako jedn# z ostatnich
próbprzedwkrótcerozpoczyna-
j#c# si! lig# – mówi" po meczu
pomocnik niecieczan Artur
Prokop.

Wsobot!Bruk-Betmazagra&
sparing z Juvent#Starachowice.

Nanierównym
boiskuzremisowali
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Pi!karzeBruk-BetuNieciecza zremisowali zWis!ok"

Wis!oka 0
Bruk-Bet 0
AndrzejMizera

Wis!oka D"bica – Bruk-Bet Nieciecza 0:0

Wis!oka: Dydo – Pi!at, Wolak, Pyskaty,
Wyszy"ski – Rokita, Barycza, Korzuch,
Zi#ba – Fo!ek, Klich. Zagrali równie$:
Cyza, Fo!ta, Karcz.

Bruk-Bet: Budka – Ogórek, Jacek, Cios,
Zontek – Fedoruk, Cygnar, Prokop, Kwiek
– Le%niowski, Smó!ka. Zagrali równie$:
Kot, Wójcik, Kleindschmidt, Czarny,
Metz, Szczoczarz, Krupa, Fija!.
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