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D
la pi!karzy Termaliki
Bruk-Betu Nieciecza
ko"czy si# ostatni ty-
dzie" treningów in-

dywidualnych. W poniedzia!ek
spotkaj$ si# na pierwszych
wspólnych zaj#ciach.

Obecnie zawodnicy %wicz$
trzyrazydziennie.–Odstycznia
trenujemy na si!owni ponadto
wykonujemy tzw. tlenówki (ro-
dzaj treningu wytrzyma!o&cio-
wego – red.) informuje Dariusz
Jarecki, pomocnik zespo!u.

Od przysz!ego poniedzia!ku
pi!karze zaczn$ ostro trenowa%.
'wiczy% maj$ na w!asnych
obiektach, ale te( na boiskach
zesztuczn$traw$wD#bicyiWoli
Rz#dzi"skiej.Wzaj#ciachnieb#-
dzie uczestniczy! Jakub Biskup.
Skrzyd!owy „S!oników” w spot-
kaniu z Poloni$ Bytom zerwa!
wi$zad!o krzy(owe w prawym
kolanieiwci$(przechodzireha-
bilitacj#. – Mam ustalony cykl.
Przez pi#% dni w tygodniu rano
odwiedzam fizjoteraput# Filipa
Pi#t# w Krakowie. Po po!udniu
chodz# na si!owni#. Tam
wzmacniam mi#&nie. Oprócz
tegowykonuj#du(oprzysiadów
i skoków. Z kolanem jest ju(

wszystko w porz$dku. Od kilku
dni zacz$!em biega% na bie(ni.
Donormalnychzaj#%wróc#,gdy
otrzymam pozwolenie od reha-
bilitanta. Mam nadziej#, (e
w pe!ni zdrowy wybior# si#
na drugi obóz do Gutowa Ma-
!ego. Rozpoczyna si# 18 lutego –
opowiadazawodnik.

Przygotowania „S!oników”
do rozpoczynaj$cego si#
2 marca sezonu trwa% b#d$ sie-
dem tygodni. To zdaniem Kazi-
mierza Moskala wystarczaj$cy
czas na „na!adowanie akumu-
latorów”. – W takim okresie
mo(na to zrobi% dobrze.
Zreszt$ pi!karze %wicz$ ju( in-

dywidualnie – informuje tre-
ner.

Wicelider pierwszej ligi 1 lu-
tego meczem z Sandecj$ Nowy
S$cz rozpocznie cykl sparin-
gów. Zmierzy si# te( z Garbar-
ni$ Kraków, Puszcz$ Niepo!o-
mice, Zag!#biem Sosnowiec
i )KS-em )ód*.

Rehabilitacja Biskupa
b Termalica rozpoczyna przygotowania bez pomocnika

Andrzej Mizera

JakubBiskupkontuzjiwi!zade"krzy#owychdozna"wwyjazdowymspotkaniu zPoloni!Bytom

Pi!ka no"na
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Pi!ka no"na

Powa(nie os!abiona przygoto-
wania do rundy wiosennej roz-
pocz#!a tarnowska Unia.

Beniaminek drugiej ligi
po odej&ciu dwóch czo!owych
zawodników – )ukasza Popieli
(wybra! Puszcz# Niepo!omice)
i Jakuba Wróbla (przeniós! si#
do Termaliki Bruk-Betu
Nieciecza), straci! kolejnych
pi!karzy. Dru(yn# w!a&nie
opu&ci! Fabian Fa!owski.

– Wróci! do Sandecji Nowy
S$cz. W niej chce powalczy%
o miejsce w kadrze. Z tego ze-
spo!u kilku pi!karzy odesz!o.
Szuka wi#c swojej szansy. Dla
nas to, niestety, kolejne os!a-
bienie – nie ma w$tpliwo&ci To-
masz Kijowski, szkoleniowiec
zespo!u.

Ponadto obro"ca Dominik
Bednarczyk przebywa! na te-
stach w zespole wicelidera dru-
giej ligi grupy zachodniej,
Bytovii Bytów. Jakby proble-
mów by!o ma!o, to podczas ro-
zegranego ostatnio halowego
turnieju w Ple&nej nos z!ama!
Pawe! W#grzyn.

Trener Tomasz Kijowski ma
nadziej#, (e uda mu si# uzu-
pe!ni% braki. Chocia( przy-
znaje, (e to mo(e by% bardzo
trudne zadanie. – Szukamy
pi!karzy, którzy mogliby si#
u nas wypromowa%. Nie mo-
(emy im zaoferowa% nic poza

wyst#pami w drugiej lidze
w ambitnej dru(ynie, która
prezentuje okre&lony poziom.
Nasze spotkania s$ obserwo-
wane przez przedstawicieli
kilku klubów. Dobra postawa
w nich nie pozostaje niezau-
wa(ona. Przyk!adem mo(e
by% Jakub Wróbel. Trafi!
do Termaliki Bruk-Betu, ale
mia! te( oferty z innych dru-
(yn – dodaje Kijowski.

Zawodnicy, którzy mieliby
wzmocni% „Jaskó!ki” to gracze
z ni(szych lig. Maj$ wyst$pi%
w planowanej na jutro grze
wewn#trznej. Po niej roz-
strzygnie si#, czy wci$( b#d$
trenowa% z Uni$.

Drugoligowiec obecnie %wi-
czy na w!asnych obiektach.
– Skupiali&my si# nad wytrzy-
ma!o&ci$ ogóln$ i si!$. Wkrótce
te proporcje i nat#(enie zaj#%
b#d$ si# zmienia%. Od 28 stycz-
nia planuj# dziewi#cio-, dzie-
si#ciodniowy obóz dochodze-
niowy na naszych obiektach –
dodaje Kijowski.

„Jaskó!ki” za kilka dni roze-
graj$ pierwszy sparing. Zmie-
rz$ si# w nim z Przebojem
Wolbrom. Kolejne gry kon-
trolne maj$ zaplanowane m.in.
z Koron$ Kielce (M!oda Ekstra-
klasa), Stal$ Mielec i Hutnikiem
Kraków.
(anmi)

Ztarnowskich„Jaskó!ek”
odchodz"kolejnigracze
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1. Dlaczego Bank BG! zdecy-
dowa" si# rozszerzy$ swoj%
ofert# o Bankowo&$ Osobi-
st%?

Tworz!c Bankowo"# naprawd$
Osobist! chcieli"my, w jak naj-
wi$kszym stopniu, dopasowa# j!
do indywidualnych potrzeb Klien-
tów, którzy staj! si$ coraz bardziej
wymagaj!cy. Ka%dego Klienta
banku traktujemy wyj!tkowo i do-
k&adamy wszelkich stara', aby
w pe&ni odpowiedzie# na jego po-
trzeby i oczekiwania. Nasza ofer-

ta oparta jest przede wszystkim
na 3 filarach: indywidualnej opie-
ce Osobistego Doradcy Banko-
wego, mniejszej ilo"ci formalno"ci
oraz atrakcyjnych produktach
i us&ugach – zarówno depozyto-
wych, jak i kredytowych.

2. Dla kogo dedykowana jest
Bankowo&$ Osobista w Ban-
ku BG!?

Bankowo"# Osobista dedykowa-
na jest dla Klientów, którzy ocze-
kuj! od banku indywidualnej

opieki Osobistego Doradcy Ban-
kowego, ale jednocze"nie szuka-
j! wygody i us&ug „skrojonych na
miar$”. Chcemy zaproponowa#
naszym Klientom profesjonalizm,
atrakcyjne produkty i us&ugi, mniej
formalno"ci, a wszystko to oparte
o indywidualne, bliskie relacje.
Dlatego ka%dy z Klientów, który
zdecyduje si$ z nami „bankowa#”,
b$dzie osobi"cie zna& swojego
Osobistego Doradc$, a tak%e zna&
jego bezpo"redni numer telefonu
i adres e-mail.

3. W jakim zakresie mog#
liczy$ na pomoc Doradcy
Osobistego?

Osobisty Doradca Bankowy to dla
Klienta partner w zarz!dzaniu fi-
nansami. Na podstawie rozmowy
z Klientem poznaje jego potrzeby
oraz oczekiwania. Dopiero wów-
czas mo%e doradzi#, zapropono-
wa# produkty i us&ugi najbardziej
odpowiednie dla Klienta. Doradca
Osobisty tak%e ch$tnie podzieli
si$ wiedz! z zakresu finansów i
pomo%e Klientowi za&atwi# wszel-
kie formalno"ci zwi!zane np.
z kredytem.

Dodatkowym u&atwieniem jest
mo%liwo"# wykonania transakcji
finansowych z Osobistym Dorad-
c! Bankowym za po"rednictwem
poczty elektronicznej, telefonu,
SMS-a. Nazywamy t$ us&ug$
„wygodnym bankowaniem”.

4. Jakie produkty i us"ugi
wchodz% w sk"ad Bankowo-
&ci Osobistej?

Dedykowana oferta obejmuje sze-
reg produktów oszcz$dno"cio-
wych, kredytowych i inwe-
stycyjnych: Konto bardzo osobi-
ste, Rachunek automatycznego
oszcz$dzania, Po%yczka gotów-

kowa, Kredyt dla posiadaczy kon-
ta osobistego, a tak%e produkty
hipoteczne. Osoby, które s! zain-
teresowane oszcz$dzaniem
w d&u%szej perspektywie, mog!
skorzysta# z szerokiego wachla-
rza produktów inwestycyjnych,
np. funduszy i lokat inwestycyj-
nych. Natomiast najwa%niejsze,
co proponujemy Klientom, to
„wygodne bankowanie”.

Je%eli jeste"cie Pa'stwo zaintere-
sowani szczegó&ami Bankowo"ci
Osobistej - nowej oferty Banku
BG(, to zach$cam do wizyty w
naszym Oddziale w Tarnowie
przy ul. Lwowskiej 72/96c, jak i do
odwiedzenia strony www.bgz.pl.
Zapraszam równie% do bezpo-
"redniego kontaktu ze mn! pod
numerem telefonu 14 632 85 16.

5. Czy korzystaj%c z Bankowo-
&ci Osobistej mog# mie$ do-
st#p do produktów i us"ug za
po&rednictwem Internetu?

Oczywi"cie – to jest wa%ny ele-
ment „wygodnego bankowania”.
Zapewniamy obs&ug$ w sposób
dogodny dla klienta, za po"red-
nictwem dost$pnych zdalnych ka-
na&ów – telefonu, w tym tak%e
poprzez SMS, oraz za po"rednic-
twem Internetu.

Ka%dy Klient mo%e skontaktowa#
si$ z nami poprzez us&ug$
TeleBG( pod numerem telefonu
801 123 456 / (+48 22) 530 71 00,
gdzie b$dzie rozmawia& z konsul-
tantem, który jest dedykowany do
obs&ugi Klientów Bankowo"ci
Osobistej.

6. Jakie produkty w zakresie
zarz%dzania oszcz#dno&cia-
mi mo'e Pani zaproponowa$
Klientom?

W zale%no"ci od rozmowy z Klien-
tem, podczas której omawiamy jego
cele oszcz$dno"ciowe, poziom ak-
ceptowalnego ryzyka, oczekiwania
co do stopy zwrotu oraz okresu
lokowania, wybieramy rozwi!zanie
z szerokiej gamy produktów. Mog!
to by# na przyk&ad lokaty klasyczne,
negocjowane, konta oszcz$dno-
"ciowe, fundusze, lokaty czy certy-
fikaty inwestycyjne. Ciekaw!
propozycj! jest Rachunek automa-
tycznego oszcz$dzania, na który
trafiaj! nadwy%ki zgromadzone na
koncie osobistym. W praktyce
wygl!da to tak, %e Klient wyznacza
sobie limit "rodków na Koncie bar-
dzo osobistym i wszystkie dodatko-
we nadwy%ki, które si$ na nim
pojawi!, s! lokowane na wysoko
oprocentowanym Rachunku auto-
matycznego oszcz$dzania.

Bankowo&$ naprawd# Osobista
Rozmowa z Doradc% Bankowo&ci Osobistej Banku BG! Pani% Zofi% Wilk


