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Piotr Pietras

WczorajzespółUniiTarnówrozpocząłkolejnytydzieńprzygotowań do rundy wiosennej.
Dodrużynydołączyłokilkumłodych zawodników, wychowanków tarnowskiego klubu oraz
Kamil Wróbel z Polanu Żabno.
Wszyscylicząnaswojąszansę.
Wsobotniejgrzewewnętrznej
trenerUniiTomaszKijowskiipomagający mu w pracy Dawid
Goliński sprawdzili dziewięciu
nowychgraczy.Naboiskuzaprezentowalisię:KamilWróbelzPolanu Żabno (brat Jakuba, który
w zimie przeszedł do Termaliki
Bruk-Betu Nieciecza), Mateusz
Ślęczka (wychowanek Unii,
ostatnio grający w III-ligowej
SzreniawieNowyWiśnicz),wracającyzwypożyczeń:DawidNowak (z Wisły Szczucin) i Radosław Kisiel (z LUKS Skrzyszów)
oraz pięciu graczy z zespołu juniorów: Maciej Wójtowicz,
AdrianCetera,MarcelTyl,Maciej
GurguliJakubMałysiak.– Wszyscy mają trenować z zespołem
przez najbliższy tydzień, natomiast po piątkowych zajęciach
wyselekcjonowana zostanie
grupa 22 graczy, którzy dzień
późniejzagrająwmeczukontrolnymzPrzebojemWolbrom–poinformował szkoleniowiec Unii.
– Po sobotnim sparingu, w którym zawodnicy podzieleni zostali na dwie grupy i zagrali międzysobą,niemożnajeszczewyciągać zbyt daleko idących
wniosków.Gierkaodbyłasiębowiem na zaśnieżonym boisku,
zawodnicyniemogliwięczaprezentować pełni swoich możliwości. Okres przygotowawczy
dopiero się rozpoczął, będzie
więc sporo okazji, by sprawdzić
młodzież. Na razie najbardziej
osłabionąformacjąwnaszejdrużyniejestofensywainiemasięco
oszukiwać, że brakuje nam zaREKLAMA

wodników, którzy mogliby grać
watakuistrzelaćbramki.
Jednymznowychgraczy,który
zaprezentował się w sobotniej
grze wewnętrznej, był 21-letni
wychowanek klubuzŻabna,Kamil Wróbel. – Nie ukrywam, że
marzymisię,byiśćwśladyswojego o rok młodszego brata i zagraćwzespole„Jaskółek”.Dorealizacjimojegomarzeniajestjeszcze jednak bardzo daleka droga,
ale nie poddaje się ipostaram się
zaprezentować na najbliższych
treningachzjaknajlepszejstrony.
Naraziechciałbymzagraćwczekającym nas wnajbliższą sobotę
meczu kontrolnym z Przebojem
Wolbrom i sprawdzić się na tle
trzecioligowego rywala – przyznałKamilWróbel,któryjestzawodnikiembardzolubiącymgrać
wofensywie,copotwierdziłwsobotniejgrzewewnętrznej,zdobywającdwiebramki.
Powrotu do zespołu „Jaskółek” nie wyklucza obrońca DominikBednarczyk,którytydzień
temu testowany był w drużynie
wicelidera grupy zachodniej II
ligi,BytoviiBytów.–Posparingu
z liderem pomorskiej czwartej
ligi, Kaszubią Kościerzyna niestety nie znalazłem uznania
woczachtreneraBytoviiimusiałemwrócićdodomu.Wtejchwili
otrzymałem jeszcze dwie oferty
zklubówdrugoligowychzgrupy
wschodniej,alenarazieniechcę
jeszczepodawaćnazwtychdrużyn. W najbliższym czasie chcę
takżespotkaćsięztreneremTomaszem Kijowskim oraz z kimś
z władz tarnowskiego klubu, by
poważnieporozmawiać.Niewykluczam bowiem, że wiosną
mogę nadal grać w Unii. Nie
mogę jednak przez cały sezon
występowaćnazasadachcharytatywnych. W rundzie jesiennej
dojeżdżałem na treningi ze
Staszowainiedostałemzatoani
złotówki–stwierdziłpiłkarz.
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Aura zaskoczyła
graczy Termaliki

Andrzej Mizera

b 22 zawodników
trenowało podczas
pierwszych zajęć
b Był wśród nich
nowy napastnik
Jakub Wróbel
Piotr Pietras

Wczoraj,jakoostatnizwszystkich
ekip występujących w tym sezonienazapleczuekstraklasy,przygotowania do rundy wiosennej
rozpocząłzespółTermalikiBrukBetuNieciecza.
– Wydaje mi się, że to nie o to
chodzi,żebyjaknajdłużejtrenować, bo gdyby to była recepta
nasukces,tonapewnotrenowalibyśmy bez żadnych przerw.
Uważam, że w tej chwili mamy
wystarczającodużoczasu,bydobrzeprzygotowaćsiędowiosennejczęścisezonu.Dopierwszego
meczu z Polonią Bytom mamy
siedemtygodni,aproszęzauważyć,żezespoływystępującewekstraklasie rozpoczynają drugą
część sezonu dwa tygodnie
wcześniejniżpierwszaligaiodwa
tygodnie wcześniej rozpoczęły
przygotowania – stwierdził trener Termaliki Bruk-Betu KazimierzMoskal.
Wpierwszymwtymrokutreningu „Słoników” wzięło udział
22 zawodników, wśród których
był m.in. nowy nabytek
niecieczan, 20-letni napastnik
Unii Tarnów, Jakub Wróbel. Zabrakłojedyniebędącegowtrakcie
rehabilitacjiJakubaBiskupaoraz
przebywającegonazwolnieniulekarskim Krzysztofa Lipeckiego.
– Kuba Biskup powoli zaczyna
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Wczoraj niecieczanie rozpoczęli przygotowania do wiosny

wykonywaćcorazwięcejćwiczeń,
narazieniebędziejednaktrenowałzdrużyną.Mazaplanowane
indywidualnetreningizfizjoterapeutami i do drużyny być może
dołączywpóźniejszejczęściprzygotowań.ZkoleiKrzysiekLipecki
dodzisiajmajeszczezwolnienie
lekarskiepozabieguzwiązanym
zokiem.Pozakończeniurundyjesiennejkilkuzawodnikównarzekało nadrobne dolegliwości, ale
to już historia – poinformował
szkoleniowiec„Słoników”.
Ze względu na padający,
marznący deszcz, niecieczanie
podczaspierwszegowtymroku
treningu skupili się na wykonywaniu ćwiczeń w siłowni oraz
w budynku klubowym, gdzie
trenerzyprzygotowalidlapiłkarzy kilka bardzo pomysłowych
stacji, na których mogli oni popracowaćnadróżnymipartiami
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Ewa Płaczek
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ULGA NA ZŁE DŁUGI

KANCELARIA
RADCY PRAWNEGO

Tarnów, ul. św. Anny 4

ZAPRASZAMY DO NOWEJ SIEDZIBY

tel.: 601 537 293
www.omega-tarnow.pl
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Radomski
w Brzesku

FOT.GRZEGORZ GOLEC

Dominik Bednarczyk
nie wyklucza powrotu

1974175/00

UL. URSZULAŃSKA 4
tel. 014-626-13-13, 014-655-13-14
www.hebda.com.pl

e-mail: kontakt@hebda.com.pl
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FIRMA TANKPOL Sp. J.
w Szczucinie
przy ul. Piłsudskiego 54

ZATRUDNI:

• Spedytora
krajowego
i międzynarodowego
• Specjalistę
ds. handlu
Osoby zainteresowane
z powiatu dąbrowskiego
i okolic prosimy o przesłanie
aplikacji na adres
e-mail: kadry@tankpol.com.pl,
tel. 14 644 01 28.

mięśni. Na zakończenie poniedziałkowego treningu zawodnicypodzieleninagrupy biegali
wterenie,musielijednakbardzo
uważać, gdyż podłoże było
mocno zlodzone.
– Rzeczywiście aura całkowicie nas zaskoczyła, ale jakoś sobiezniąporadziliśmy.Napierwszych w tym roku zajęciach nie
mieliśmy w planie niczego specjalnego, najważniejsze, że byliśmy już razem i rozpoczęliśmy
przygotowania do rundy wiosennej.Podczasdwumiesięcznej
przerwyzawodnicymielinakreślonyplantreningówindywidualnych i widzę, że poważnie podeszli do sprawy. Oczywiście
napierwszyrzutoka,bobadania
wydolnościowe wszyscy gracze
przejdą dopiero w najbliższy
czwartek–cieszyłsięztrenerKazimierz Moskal.

Arkadiusz Radomski i Daniel
Brudtopiłkarze,którzyznaleźli
sięnacelownikuOkocimskiego.
Jeżeli wszystko pójdzie po myśli
działaczy z Brzeska, to w środę
pierwszyznichzagrawsparingu
z Kolejarzem Stróże.
W obozie „Piwoszy” liczą, że
wspomniani gracze wzmocnią
beniaminkapierwszejligi.Otym,
że transfery są im potrzebne nie
trzebanikogoprzekonywać.Czy
okażesięnim ArkadiuszRadomski? To piłkarz, któremu doświadczenia nie można odmówić. Grał w Holandii (NEC
Nijmegen, SC Heerenveen), Austrii (Austria Wiedeń), a w polskiejlidzeznanyjestzwystępów
w Cracovii. W jej barwach zaliczył 46 meczów w ekstraklasie.
Ostatnio zawodnik nigdzie nie
grał. – Skontaktowaliśmy się
z nim. Chcemy, żeby wystąpił
w środowym sparingu z KolejarzemStróże–informujeTomasz
Szarliński, menedżer Okocimskiego.
Beniaminek pierwszej ligi interesujesięsięteżDanielemBrudem. To pomocnik krakowskiej
Wisły. Obecnie przebywa z nią
na obozie w Turcji. Zawodnik
możetrafićdoBrzeskajeżelinie
znajdzie uznania w oczach trenera Tomasza Kulawika. Klub
w tej sprawie wstępnie rozmawiał z menedżerem zawodnika.
Występy w pierwszej lidze dla
Bruda nie byłyby niczym nowym. Ostatnią jesień spędził
nawypożyczeniuwŁKS-ieŁódź.
Radomski i Brud to niejedyni
piłkarze, którym interesują się
„Piwosze”.–Wtejgrupiejestkilkunastu zawodników. To nie są
łatwe rozmowy – ujawnia
Szarliński.
Okocimski jutro w Tylmanowejnaboiskuzesztucznąnawierzchnią zagra sparing z Kolejarzem Stróże.
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