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Dragan Palji! zosta" nowym za-
wodnikiem Wis"y Kraków. Pi"-
karz, mog#cy gra! w pomocy
albo ataku, ostatnio wyst$powa"
w 1. FC Kaiserslautern. Z dru-
%yn# „Bia"ej Gwiazdy” trenuje
równie% Argenty&czyk Andres
Rios. Jest napastnikiem, dotych-
czas wyst$powa" w River Plate
Buenos Aires. Zawodnik prze-
szed" ju% testy medyczne.

Palji! i Rios nie udzielali
wczoraj wypowiedzi mediom.
Obecnie klubowa polityka in-
formacyjna jest taka, %e rozmo-
wy z nowymi zawodnikami mo%-
na rozpocz#! od oficjalnej kon-
ferencji prasowej. 

27–letni Palji! udzieli" nato-
miast wywiadu oficjalnej stronie
internetowej „Bia"ej Gwiazdy”.
Wyja'ni" m.in., %e jego rodzina
pochodzi z Serbii: – Mam dwa
paszporty, serbski i niemiecki.
Przez ca!" karier# gra!em w Nie-
mczech. Bardziej czuj# si# Ser-
bem, ale na pewno mam te$ nie-
miecki charakter. Pi"karz ma
174 cm wzrostu, wa%y 71 kg.
Jest lewono%ny. Jego ulubion#
pozycj# na boisku jest lewa po-
moc.

Zawodnik urodzony w Star-
nbergu, w latach 2004–08 gra"
w TSG 1899 Hoffenheim.
W 2004 r. Hoffenheim wyst$po-
wa"o w lidze regionalnej, w se-
zonie 2007/2008 dru%yna wy-
walczy"a awans do Bundesligi.
– Przez cztery lata gra!em z suk-
cesami w Hoffenheim. Po wej-
%ciu do Bundesligi w Hoffenheim
trudno by!o o gr#. Zacz#to ku-
powa& zawodników za 10 mi-
lionów euro. Kaiserslautern to
te$ du$y klub. Poprzedni trener
chcia! mnie w tym zespole. Mia-
!em wi#c dobre przeczucia i si#
tam przenios!em. To by!o dobre
dla mojej kariery – podkre'la
Palji!. 

W Hoffenheim rozegra" "#cz-
nie 96 meczów, zdoby" 13 bra-
mek. Do drugoligowego 1. FC
Kaiserslautern przeniós" si$
w sierpniu 2008 r. W ci#gu
dwóch lat rozegra" w tej dru%y-
nie 46 spotka&, zdoby" 3 gole.
W sezonie 2009/2010 Palji! wy-
walczy" wraz z Kaiserslautern
awans do Bundesligi. Niedawno,
za porozumieniem stron, roz-
wi#za" kontrakt z niemieckim
klubem, sta" si$ wolnym zawod-
nikiem i zdecydowa" si$ podpisa!
umow$ z Wis"#, w której b$dzie
wyst$powa" w koszulce z nu-
merem „13”.

Kolejnym wzmocnieniem wi-
'lackiego ataku mo%e by! 21–

letni Rios. Jest on wychowan-
kiem s"ynnego argenty&skiego
River Plate. Pochodz#cy z Bue-
nos Aires napastnik ma 179 cm
wzrostu i wa%y 78 kg. W pierw-
szej dru%ynie River Plate roze-
gra" 37 spotka& i zdoby" 4 gole.
W sezonie 2007/2008 zagra" rów-
nie% w Copa Sudamericana (5
meczów, 1 gol) oraz w Copa Li-
bertadores, rozgrywkach, które
s# odpowiednikiem europejskiej
Ligi Mistrzów. Wyst#pi" w nich
w 2 spotkaniach i zdoby" 1 bram-
k$. W 2009 r. by" powo"any do
reprezentacji Argentyny U–20
na M"odzie%owe Mistrzostwa
Ameryki Po"udniowej, w których
zagra" w 5 spotkaniach.

Rios najlepiej czuje si$ w roli
cofni$tego napastnika. Argen-
ty&czyk jest ju% po testach me-
dycznych w Wi'le. Przebywa-
j#cy z nim w Krakowie mene-
d%er Martin Guastadisegno pod-
kre'la", %e zawodnik nie jest
sprawdzany przez krakowski
klub pod wzgl$dem sportowym,
tylko przyjecha" podpisa! kon-
trakt i mo%e doj'! do tego ju%
dzi'.

Z Wis"# trenowali tak%e
wczoraj testowani od pi#tku po-
mocnicy Niemiec Berkan Afsarli
oraz Brazylijczyk Elias.

Klub przed"u%y" natomiast
umow$ z (ukaszem Burlig#.
22–letni zawodnik, który mo%e

wyst$powa! na prawej obronie
albo pomocy, podpisa" nowy,
trzyletni kontrakt. Obecnie
Burliga leczy kontuzj$, której
nabawi" si$ w meczu m"odzie-
%owej reprezentacji Polski.
W najbli%szym czasie przej-
dzie kolejny zabieg, w trakcie
którego z jego nogi wyci#g-
ni$ta zostanie 'ruba. 

Nadal na treningach Wis"y
nie ma natomiast zapowiada-
nego nowego stopera. Ma nim
by! reprezentant Hondurasu
Osman Chavez. Od zesz"ego
tygodnia informuj# o tym me-
dia w jego kraju. Zawodnik,
który rozegra" trzy mecze na
niedawnym mundialu, ma

przyj'! do Wis"y na zasadzie
pó"rocznego wypo%yczenia,
z opcj# definitywnego trans-
feru. O porozumieniu w spra-
wie transferu zawodnika CD
Platense poinformowa" dyrek-
tor tego klubu Roger Martinez.
Honduraskie media informuj#,
%e pozyskaniem Chaveza za-
interesowane by"y równie%
kluby z Hiszpanii, Anglii i Ru-
munii, ale zawodnik wybra"
ofert$ Wis"y.

Na razie, w wygranym 2–0
meczu z litewskim FC Siauliai
w II rundzie eliminacji Ligi
Europejskiej, wi'lacka obrona
nie mia"a k"opotów. Przed me-
czami z silniejszymi rywalami
potrzebne s# jednak wzmoc-
nienia. Z klubem podpisa" ju%
kontrakt Gordan Bunoza. Pro-
blem jest jednak w tym, %e
dru%yna Wis"y zako&czy"a ju%
przygotowania do sezonu
i mog# by! trudno'ci ze zgra-
niem si$ nowych zawodników
z zespo"em.

– Dwaj stoperzy, Cleber
i Mateusz Kowalski, pracowali
od pocz"tku przygotowa' i byli
gotowi do meczu z Litwinami.
Je$eli dojdzie kto% nowy
w trakcie sezonu, to zawsze
jest mu trudniej. Nie ma jed-
nak regu!y, jeden zawodnik
szybciej aklimatyzuje si#
w dru$ynie, a drugi wolniej
– komentuje trener Wis"y Hen-
ryk Kasperczak. Na razie my'li
przede wszystkim o tym, aby
zespó" lepiej zagra" w rewan%u
z FC Siauliai w Krakowie.
– Nasz zespó! powa$nie pod-
szed! do meczu na Litwie, by!
dobrze zorganizowany, poka-
za! kilka dobrych zagra'. Mog-
li%my jednak wygra& wy$ej,
ale zabrak!o skuteczno%ci
– przyznaje trener Kasper-
czak. (TYM)

Transferowa ofensywa „Bia!ej Gwiazdy”
WIS!A KRAKÓW. Pozyskano Dragana Paljicia, ostatnio graj!cego w Kaiserslautern. Bliski podpisania kontraktu jest Andres Rios
z River Plate, który przeszed" ju# testy medyczne.

Andres Rios Dragan Palji! jest ju" zawodnikiem Wis#y FOT. MARCIN GÓRSKI/WWW.WISLA.KRAKOW.PL

Sandecja Nowy S"cz
– Termalica Bruk–Bet
Nieciecza 1–3 (1–1)

Ró#alski – Makuch, Frohlich, Midzierski,
Borovi$anin – Niane – Hlousek, Urban, Gaw%cki,
Eissman – Bagnicki; II po"owa: Kozio" – Ogórek,
Zbozie&, Kulpaka, Fechner – Berli&ski – Hajduk,
Tintor, Eissman (65 Gaw%cki) – Ogar, Aleksander.

: Budka – Jacek, Kiercz, Cios,
Wójcik –Fedoruk, Metz, Pi!tek, Sza"%ga –Trafarski,
Cichos; II po"owa: Bala# –Zontek, Czarny, Piszczek,
Kubowicz –Kot, J%dryka, Prokop, Fija" –Szczoczarz,
Smó"ka.

Sparing I–ligowców rozegrano
na boisku Barciczanki i, mimo
lej#cego si$ z nieba %aru, pi"karze
ca"kiem %wawo poruszali si$. Po
wyrównanej pierwszej po"owie,
w drugiej lepsze wra%enie spra-
wiali pi"karze beniaminka z Nie-
cieczy. Tworzyli dru%yn$ w"a'ci-
wie pouk"adan#, potrafi#c# p"yn-
nie przechodzi! z obrony do kon-
trataku. W ich szeregach do gustu
przypa'! mog"a szczególnie
postawa Dawida Kubowicza
i Paw"a Smó"ki. Ozdob# meczu
by" jednak gol strzelony przez
s#deczan. Rudolf Urban dok"adnie
poda" do Dariusza Gaw$ckiego,
a ten hukn#" z 16 m.

W zespole z Niecieczy testom
poddani zostali s"owacki bramkarz
Juraj Bala% (ostatnio Polonia By-
tom) oraz (ukasz Cichos ze Znicza
Pruszków. Sandecja wyje%d%a dzi-

siaj na obóz do Mi$tnego k. War-
szawy. W'ród wybra&ców trenera
Dariusza Wójtowicza znale)li si$
sprawdzani w sobot$ Serb Vladi-
mir Tintor, Piotr Bagnicki z Pod-
beskidzia Bielsko–Bia"a oraz prze-
chodz#cy rehabilitacj$ po kontuzji
Damian Staniszewski z Floty *wi-
nouj'cie. Ju% na miejsce zgrupo-
wania maj# dotrze! Tomasz Mi-
dzierski z Lechii Gda&sk i S"owak
Vlado Kukor z Ru%omberoka. Zre-
zygnowano natomiast z us"ug To-
masza Ogara (Okocimski), Patryka
Ogórka (Bruk–Bet) i Grzegorza
Kmiecika. (DW)

Puszcza Niepo#omice
– Kolejarz Stró$e 1–4 (0–3)

: Kwedyczenko –Marcin Morawski, Górski,
Lewi&ski, P. Morawski – Kmak, Ankowski, Janik,
Szwajdych – Zubel, Jarosz oraz Zachariasz,
Gr!dalski – Gaudyn, Or"owski, Górka, Mateusz
Siedlarz, Marcin Siedlarz, Micha" Morawski,
Wojda"a, '. Cichy, Chlipa"a, W"odarczyk.

: Towarnicki – Szymiczek, Wal%ciak,
Ksi%#yc, Radwa&ski –Zawi(lan, Mroczka, Stefanik,
'%tocha – Sylla, Cie$ko oraz Grybo( – Lipecki,
W. Cichy, Dr!g, M%#yk.

W pi#tkowy wieczór Kolejarz
zremisowa" z graj#c# w niez"ym
sk"adzie Wis"# 3–3. Kilkana'cie
godzin pó)niej w Niepo"omicach
beniaminek I ligi udzieli" lekcji
beniaminkowi ligi II. – Zespó! za-
czyna gra& tak, jakbym chcia!:

du$o z pierwszej pi!ki, na 1–2
kontakty – opowiada trener ekipy
ze Stró% Jerzy Kowalik. Z testo-
wanymi zawodnikami z zagranicy
(m.in. z Syll#) rozsta" si$ po so-
botnim meczu. W Kolejarzu zo-
stanie do'wiadczony Krzysztof
Radwa&ski (ostatnio Górnik ($cz-
na), gole strzela 22–letni Tomasz
Cie!ko (poprzednio Tomasovia
Tomaszów Lubelski). W kontak-
cie z klubem ze Stró% jest Piotr
Madejski ((KS (ód), wcze'niej
Górnik Zabrze). 

W Puszczy sporo testowanych
zawodników: bramkarz Fabian
Gr#dalski (Glinik Gorlice), obro&-
cy Rados"aw Górka (Alwernia)
i Mateusz Siedlarz (ostatnio Re-
sovia), pomocnicy Sebastian Janik
(wiosn# w Sandecji, ale jest za-
wodnikiem Wis"y), Marcin Sied-
larz (Przebój Wolbrom), napast-
nicy Daniel Jarosz (ostatnio Kar-
paty Siepraw), Pawe" Wojda"a
(Kmita Zabierzów) oraz Piotr
Chlipa"a (Resovia). – W tym ty-
godniu, po naradzie z trenerem
Tadeuszem Piotrowskim, podej-
miemy decyzje, których pi!karzy
b#dziemy chcieli u siebie zatrzy-
ma& – mówi wiceprezes Puszczy
Janusz Karasi&ski. W gr$ brany
jest m.in. Patryk Ogórek (Bruk–
Bet Nieciecza), niepo"omiccy dzia-
"acze maj# za sob# rozmowy
z Grzegorzem Kmiecikiem (ostat-
nio Sandecja).

Na stadionie w Niepo"omi-
cach trwaj# prace moderniza-

cyjne, dostosowuj#ce obiekt do
II–ligowych standardów. Pierw-
szy mecz sezonu w roli gospo-
darza Puszcza ma rozegra! 11
sierpnia (z OKS 1945 Olsztyn).

(BOCH)

Okocimski Brzesko
– Partizan Bardejov 1–1 (0–0)

: Trela – Wawryka, Policht, Urba&ski,
Paw"owicz – Pyciak, Darmochwa", Kostecki,
'ytwyniuk – )lifirczyk, Pachota oraz Wyga(,
Szymonik, Czerwi&ski, Jag"a, Wojcieszy&ski,
Rupa, Popiela, Kisiel.

Mecz kontrolny Okocimskiego
z beniaminkiem drugiej ligi s"o-
wackiej by" g"ówn# atrakcj# pik-
niku zorganizowanego z okazji
obchodów 165. rocznicy powstania
Browaru Okocim, g"ównego spon-
sora klubu. Z testowanych zawod-
ników drug# szans$ zaprezento-
wania swoich umiej$tno'ci otrzy-
ma" 24–letni Iwan (ytwyniuk, gra-
j#cy ostatnio w Stali Stalowa Wola.
Ukrai&ski pomocnik chyba j# wy-
korzysta", gdy% po meczu rozpo-
cz$to z nim negocjacje w sprawie
anga%u do brzeskiego klubu. Tre-
ner „Piwoszy” Krzysztof ($tocha
w sobotnim  pojedynku sprawdza"
tak%e przydatno'! do dru%yny 23–
letniego napastnika (ukasza *li-
firczyka z Unii Janikowo (by"y za-
wodnik m.in. Amiki Wronki, Gór-
nika ($czna i Polonii Bytom).

(JB)

Sparingi pierwszo– i drugoligowcówCezary Wilk wi!lakiem?

Pomocnik kieleckiej Korony Cezary Wilk nie pojecha! z dru"yn# na
zgrupowanie do S!owenii. – Zdecydowa!y o tym sprawy organizacyjne
– stwierdzi! dyrektor do spraw sportowych Korony Jaros!aw Niebu-
dek. Wed!ug strony internetowej transfering.pl te „sprawy organiza-
cyjne” to nic innego jak transfer 24–letniego $rodkowego pomocnika
do Wis!y Kraków. Wilk zrobi! sobie $wietn# promocj% w Krakowie pod-
czas wiosennego meczu Wis!y z Koron#, by! najlepszym graczem
$rodka pola, Korona wygra!a 1–0. (BOCH)

M U N D I A L  2 0 1 0

Za pi!k" z fina!u
kto# zap!aci
74 tysi$ce dolarów

74 tysi#ce dolarów zap"aci" na in-
ternetowej aukcji anonimowy
nabywca za pi"k$ Jabulani, któr#
gra"y reprezentacje Hiszpanii i
Holandii (1-0) w finale mist-
rzostw 'wiata w  Johannesbur-
gu. Dochód ze sprzeda%y pi"ki
(cena wywo"awcza wynosi"a 99
dolarów) zosta" przeznaczony na
fundacj$ by"ego prezydenta RPA
Nelsona Mandeli, która zajmuje
si$ m.in. kampani# prewencyjn#
dotycz#c# AIDS oraz pomoc#
biednym dzieciom. Na fina"owe
spotkanie mundialu ‘2010 przy-
gotowana zosta"a specjalna „z"o-
ta pi"ka” - „Jo’bulani”. Jej nazwa
nawi#zuje do miejsca decyduj#-
cej potyczki - Johannesburgu,
okre'lanego w RPA w j$zyku
zulu „Jo’Burgiem” czyli „mias-
tem z"ota”. (PAP)

F R A N C J A / P O R T U G A L I A

Benfica i Sporting
interesuj$ si"
reprezentantem Polski

Kluby pi"karskie z Lizbony, Ben-
fica i Sporting, s# zainteresowa-
ne transferem urodzonego we
Francji, a graj#cego w reprezen-
tacji Polski Ludovika Obraniaka
(OSC Lille) – poinformowa"
w niedziel$ dziennik „L’Equipe”.
Obraniak ma jeszcze przez rok
wa%ny kontrakt z klubem z Lille,
ale w mediach nie brakuje spe-
kulacji na temat jego sportowej
przysz"o'ci. 25–letniego pomoc-
nika pozyska! chc# te% zespo"y
francuskiej ekstraklasy: Auxer-
re (wyst$puj# tam Ireneusz Je-
le& i Dariusz Dudka) oraz Saint–
Etienne. Nieoficjalna cena wy-
nosi 4 mln euro. W polskiej dru-
%ynie narodowej Obraniak gra
od roku. Na koncie ma osiem
meczów i dwie bramki (obie
z Grecj# – 2–0). (PAP)


