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Pomocnik Termaliki Bruk-Betu
JakubBiskupwrundziejesiennej
zagra! tylko w pi"ciu oficjalnych
meczach. W ostatnim z nich,
22sierpniazPoloni#Bytom,zer-
wa! wi"zad!a w kolanie i musia!
podda$si"operacji.

– Od zabiegu rekonstrukcji
wi"zade! min"!o ju% cztery i pó!
miesi#ca, do ko&ca leczenia i re-
habilitacjimamwi"cju%bli%ejni%
dalej – podkre'la Jakub Biskup.
– W tej chwili $wiczenia rehabi-
litacyjne,naktórepi"$razywty-
godniuje%d%"doKrakowa,dofi-
zjoterapeutyFilipaPi"ty,s#coraz
bardziej intensywne. Oprócz
wspomnianych zabiegów co-
dziennie intensywnie $wicz"
tak%e w na si!owni w Tarnowie.
Po operacji kolana mój mi"sie&
czterog!owy niemal ca!kowicie
zanik!, teraz po intensywnej re-
habilitacjiwida$ ju%wyra(n#po-
praw", gdy% mi"sie& jest coraz
mocniejszy. Musz" si" tak%e po-
chwali$,%emamju%sob#pierw-
szy kontakt z pi!k#, cho$ tak na-
prawd" bardziej mo%na go naz-
wa$ zabaw#. Od kilku dni
zacz#!em tak%e biega$ na bie%ni
stacjonarnej, post"py w rehabi-
litacji s# wi"c widoczne – zdra-
dzi!pomocnik„S!oników”.

Du%y post"p w leczeniu Bi-
skupa nie oznacza jednak, %e

szybko wróci on do treningów.
Zazwyczaj po podobnych zabie-
gach, jaki przeszed! pomocnik
Termaliki Bruk-Betu, leczenie
i rehabilitacja trwa oko!o sze'$
miesi"cy.–Nieukrywam,%ewie-
rz" w nieco szybszy powrót
dotreningów,niezamierzamjed-
nak przyspiesza$ rehabilitacji
ica!yczas $wicz"zgodniezzale-
ceniami. Mam wielkie zaufanie
do osób z którymi wspó!pracuj"
wczasierehabilitacjiidopókinie
otrzymam od nich sygna!u,
%e mog" wróci$ do treningu,
to na pewno nic nie zrobi"
na w!asn# r"k" – przyzna! Jakub
Biskup, który ma nadzieje, %e 18
lutegoudamusi"wyjecha$wraz
zkolegamizdru%ynynazgrupo-
waniedoGutowaMa!ego.

–Najwa%niejsze,%epsychicz-
nie czuj" si" dobrze, widz" po-
st"py w rehabilitacji i to mnie
mobilizuje do dalszej pracy.
Wiem, %e mam zasob# poparcie
sztabuszkoleniowegoipanipre-
zes Danuty Witkowskiej. Wszy-
scyczekaj#namójpowrótnabo-
iskoigdystaniesi"toju%faktem
tozrobi"wszystko,byichnieza-
wie'$ – zapewni! pomocnik
Termaliki Bruk-Betu, dodaj#c
– Mam nadziej", %e po urazach
!okciaimi"'nibrzuchajakichdo-
zna!em rok temu oraz kontuzji
kolana, która przytrafi!a mi si"
wtymsezonie,wyczerpa!emju%
limit pecha i w rundzie wiosen-
nejb"d"móg!pomócswojejdru-
%ynie w wywalczeniu awansu
doekstraklasy.

JakubBiskupchce
wróci!ju"wlutym

SzansaKie#basy

Jednymzkandydatówdomiana
najbardziej popularnych spor-
towców ziemi tarnowskiej jest
utalentowany karateka Marek
Kie!basa.

Siedemnastoletni zawodnik
Tarnowskiego Klubu Karate
Kyokushint"trudn#dyscyplin"
sportuuprawiaju%odsiódmego
roku %ycia.

Tarnowianinwswojejsporto-
wejkarierzewielokrotniestawa!
na podium mistrzostw Polski
imi"dzynarodowychturniejach.
Wywalczy!prymatwMi"dzyna-
rodowych Mistrzostwach Au-
strii. )wietnie spisuje si" za-

równo w formule kata jak
ikumite.Najwi"kszymubieg!o-
rocznym sukcesem podopiecz-
nego senseia Wies!awa Gwizda
by!o zdobycie br#zowego me-
dalu w Mistrzostwach Europy
Juniorów.

Powoli kszta!tuje si" czo-
!ówka naszego plebiscytu. Nie
odkryjemy przecie% do ko&ca
kart, je%eli poinformujemy, %e
aktualnie w 'cis!ej czo!ówce
znajduj# si" przedstawiciele
„czarnegosportu”.Wysokieno-
towania maj# tarnowskie siat-
karki,reprezentanciboksu,uta-
lentowanapi"cioboistkaczyte%
tenisistkasto!owa.Aktualneno-
towanianiczegonieprzes#dzaj#.

RomanKiero!ski

bGracz Termaliki
Bruk-Betu !wiczy
ju" w si#owni

bMa równie"
za sob$ pierwszy
kontakt z pi#k$

PiotrPietras
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JakubBiskup (zprawej)wracadozdrowiapooperacji kolana

Bardzo s!abo spisa! si" zespó!
„Jaskó!ek”wtradycyjnymturnieju
halowym, który w sobot"
rozegrany zosta! w Ple'nej.
Tarnowianiezako&czy!rywaliza-
cj" na dalekim 5. miejscu, po-
nadto stracili tak%e Paw!a W"-
grzyna, który w meczu
zPoprademMuszynadozna!z!a-
mania nosa i zosta! odwieziony
doszpitala.

–Chcia!emzagra$zbytambit-
nie i w!o%y!em g!ow" tam gdzie
nie powinienem tego zrobi$. Za-
wodnik z Muszyny trafi! mnie
wtedy g!ow# w nos i sta!o si"
–opowiadajakdosz!odotegopo-
wa%negourazuobro&caUniiPa-
we! W"grzyn. – Nos mam z!a-
manywdwóchmiejscach,w do-
datku z przemieszczeniem,
leczenie potrwa wi"c dobr#
chwil". Mimo, %e nos mia!em
sk!adany przy znieczuleniu,
to i tak czu!em ogromny ból.
Naszcz"'ciemamtoju% za sob#.
Mam nadziej", %e za kilka dni
wróc" do treningów, mam tu
na my'li oczywi'cie tylko biega-
nie i zaj"cia na si!owni. Trudno
w tej chwili powiedzie$ kiedy
b"d" móg! wróci$ na boisko
ipodj#$walk"zrywalami.Wcze'-
niej musz" pomy'le$ o wypo%y-
czeniu specjalnej maski ochron-
nej, bez której nie b"d" móg!
wyj'$naboisko–mówiW"grzyn.

Unia w Ple'nej (grano 2x10
min)wgracheliminacyjnychpo-
kona!a Pogórze Ple'na 5:0 oraz
przegra!a z Westovi# Okna Pa-
w!owski Tarnów 1:2 i Popradem
Muszyna3:4,zajmuj#c3.miejsce
w grupie. W meczu, o V miejsce
wturniejutarnowianiepokonali
Wolani"WolaRz"dzi&ska4:2.

Turniejzako&czy!si"zwyci"-
stwem zespo!u Puszczy Niepo-
!omice,wktórymwyst#pi!m.in.
by!y gracz Unii *ukasz Popiela.

Jaskó#ki
zawiod#y
PiotrPietras

Przygotowania Okocimskiego
Brzeskoruszaj#nadobre.Wtym
tygodniu zespó! zacznie treno-
wa$ dwa razy dziennie. W zaj"-
ciach uczestnicz# dwaj m!odzi
pi!karze.

To ofensywnypomocnikMa-
ciej Termanowski z Wis!y Kra-
ków (M!oda Ekstraklasa) i na-
pastnik Dariusz Sosnowski
z dru%yny juniorów Górnika
Wieliczka. – To pi!karze per-
spektywiczni.S#sprawdzani,ale
nie mo%na o nich mówi$ jako
ewentualnychwzmocnieniach.
To na tyle interesuj#cy zawod-
nicy,%epostanowi!emichtesto-
wa$ – informuje Krzysztof *"-
tocha, trener „Piwoszy”.

Obaj zawodnicy zagrali w so-
botniej grze wewn"trznej. – Nie
chc" ichocenia$potymspotka-
niu, bo w nim próbowali'my
kilka innych rzeczy, a grali'my
na boisku pokrytym 'niegiem
– dodaje szkoleniowiec.

W tym tygodniu pierwszoli-
gowiec ma trenowa$ w komple-
cie.Dodru%ynydo!#czy! ju%To-
masz Ogar, który by! na uzgod-
nionym z trenerem urlopie.
Pogrypiewykurowa!si"te%Ma-
teusz Wawryka. – To ju% trady-
cja,%eprzedrozpocz"ciemprzy-
gotowa& choruj". W tym roku
z tego powodu opu'ci!em jed-
nak tylko dwa treningi.
Wszystko ju% jest w porz#dku
– informuje zawodnik.

„Piwosze” dzi' i w czwartek
maj#$wiczy$dwarazydziennie.
Wszystko na to wskazuje, %e
na sze'ciodniowy obóz pojad#
pó(niej. Wst"pnie do My'lenic
mieli wybra$ si" 28 stycznia.
– Najprawdopodobniejzgrupo-
wanie rozpoczniemy 18 lutego.
Chc" na kilkana'cie dni
przed lig# skupi$ si" na pi!kar-
skich rzeczach. To wymaga za-
j"$ na dobrze przygotowanym
boisku.Atakiedodyspozycjib"-
dziemy mieli w My'lenicach
– dodaje trener *"tocha.

%&tochasprawdza
m#odychgraczy
AndrzejMizera

REKLAMA 1974175/00

PODATKI, P!ACE, ZUS

ULGA NA Z!E D!UGI
Tarnów, ul. "w. Anny 4 

tel.: 601 537 293
www.omega-tarnow.pl

Ewa P!aczek

REKLAMA 2097273/00 2091112/01

nr licencji 1149
KANCELARIA

RADCY PRAWNEGO
ZAPRASZAMY DO NOWEJ SIEDZIBY

UL. URSZULA!SKA 4
tel. 014-626-13-13, 014-655-13-14

www.hebda.com.pl
e-mail: kontakt@hebda.com.pl

REKLAMA 2100677/00

REKLAMA 1974205/00

Rok za!o"enia 1997

ZAPRASZAMY NA KIERUNKI:
• technik dentystyczny
• asystentka stomatologiczna
• technik masa"ysta
• opiekun medyczny

ROZPOCZ"CIE ZAJ"# – LUTY 2013
33-100 Tarnów, ul. Szujskiego 15

(w Gimnazjum nr 11), tel./fax 14 627 50 15
www.nsb.com.pl nsbtarnow@nsb.com.pl

NIEPUBLICZNA SZKO!A
BIZNESU W TARNOWIE
o uprawnieniach szko!y publicznej

REKLAMA 2048529/00

od 10.00
do 17.00

OG!OSZENIA NA TELEFON

0-800 GRATKA
0-800 47 28 52

0803194/00


