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Wczorajzespó!UniiTarnówroz-
pocz"!kolejnytydzie#przygoto-
wa# do rundy wiosennej.
Dodru$ynydo!"czy!okilkum!o-
dych zawodników, wychowan-
ków tarnowskiego klubu oraz
Kamil Wróbel z Polanu %abno.
Wszyscylicz"naswoj"szans&.

Wsobotniejgrzewewn&trznej
trenerUniiTomaszKijowskiipo-
magaj"cy mu w pracy Dawid
Goli#ski sprawdzili dziewi&ciu
nowychgraczy.Naboiskuzapre-
zentowalisi&:KamilWróbelzPo-
lanu %abno (brat Jakuba, który
w zimie przeszed! do Termaliki
Bruk-Betu Nieciecza), Mateusz
'l&czka (wychowanek Unii,
ostatnio graj"cy w III-ligowej
SzreniawieNowyWi(nicz),wra-
caj"cyzwypo$ycze#:DawidNo-
wak (z Wis!y Szczucin) i Rado-
s!aw Kisiel (z LUKS Skrzyszów)
oraz pi&ciu graczy z zespo!u ju-
niorów: Maciej Wójtowicz,
AdrianCetera,MarcelTyl,Maciej
GurguliJakubMa!ysiak.– Wszy-
scy maj" trenowa) z zespo!em
przez najbli$szy tydzie#, nato-
miast po pi"tkowych zaj&ciach
wyselekcjonowana zostanie
grupa 22 graczy, którzy dzie#
pó*niejzagraj"wmeczukontrol-
nymzPrzebojemWolbrom–po-
informowa! szkoleniowiec Unii.
– Po sobotnim sparingu, w któ-
rym zawodnicy podzieleni zo-
stali na dwie grupy i zagrali mi&-
dzysob",niemo$najeszczewy-
ci"ga) zbyt daleko id"cych
wniosków.Gierkaodby!asi&bo-
wiem na za(nie$onym boisku,
zawodnicyniemogliwi&czapre-
zentowa) pe!ni swoich mo$li-
wo(ci. Okres przygotowawczy
dopiero si& rozpocz"!, b&dzie
wi&c sporo okazji, by sprawdzi)
m!odzie$. Na razie najbardziej
os!abion"formacj"wnaszejdru-
$yniejestofensywainiemasi&co
oszukiwa), $e brakuje nam za-

wodników, którzy mogliby gra)
watakui strzela)bramki.

Jednymznowychgraczy,który
zaprezentowa! si& w sobotniej
grze wewn&trznej, by! 21-letni
wychowanek klubuz%abna,Ka-
mil Wróbel. – Nie ukrywam, $e
marzymisi&,byi()w(ladyswo-
jego o rok m!odszego brata i za-
gra)wzespole„Jaskó!ek”.Dore-
alizacjimojegomarzeniajestjesz-
cze jednak bardzo daleka droga,
ale nie poddaje si& i postaram si&
zaprezentowa) na najbli$szych
treningachzjaknajlepszejstrony.
Naraziechcia!bymzagra)wcze-
kaj"cym nas wnajbli$sz" sobot&
meczu kontrolnym z Przebojem
Wolbrom i sprawdzi) si& na tle
trzecioligowego rywala – przy-
zna!KamilWróbel,któryjestza-
wodnikiembardzolubi"cymgra)
wofensywie,copotwierdzi!wso-
botniejgrzewewn&trznej,zdoby-
waj"cdwiebramki.

Powrotu do zespo!u „Jaskó-
!ek” nie wyklucza obro#ca Do-
minikBednarczyk,którytydzie#
temu testowany by! w dru$ynie
wicelidera grupy zachodniej II
ligi,BytoviiBytów.–Posparingu
z liderem pomorskiej czwartej
ligi, Kaszubi" Ko(cierzyna nie-
stety nie znalaz!em uznania
woczachtreneraBytoviiimusia-
!emwróci)dodomu.Wtejchwili
otrzyma!em jeszcze dwie oferty
zklubówdrugoligowychzgrupy
wschodniej,alenarazieniechc&
jeszczepodawa)nazwtychdru-
$yn. W najbli$szym czasie chc&
tak$e spotka) si& ztrenerem To-
maszem Kijowskim oraz z kim(
z w!adz tarnowskiego klubu, by
powa$nieporozmawia).Niewy-
kluczam bowiem, $e wiosn"
mog& nadal gra) w Unii. Nie
mog& jednak przez ca!y sezon
wyst&powa)nazasadachchary-
tatywnych. W rundzie jesiennej
doje$d$a!em na treningi ze
Staszowainiedosta!emzatoani
z!otówki–stwierdzi!pi!karz.

DominikBednarczyk
niewykluczapowrotu
PiotrPietras

Wczoraj,jakoostatnizwszystkich
ekip wyst&puj"cych w tym sezo-
nienazapleczuekstraklasy,przy-
gotowania do rundy wiosennej
rozpocz"!zespó!TermalikiBruk-
BetuNieciecza.

– Wydaje mi si&, $e to nie o to
chodzi,$ebyjaknajd!u$ejtreno-
wa), bo gdyby to by!a recepta
nasukces,tonapewnotrenowa-
liby(my bez $adnych przerw.
Uwa$am, $e w tej chwili mamy
wystarczaj"codu$oczasu,bydo-
brzeprzygotowa)si&dowiosen-
nejcz&(cisezonu.Dopierwszego
meczu z Poloni" Bytom mamy
siedemtygodni,aprosz&zauwa-
$y),$ezespo!ywyst&puj"cewek-
straklasie rozpoczynaj" drug"
cz&() sezonu dwa tygodnie
wcze(niejni$pierwszaligaiodwa
tygodnie wcze(niej rozpocz&!y
przygotowania – stwierdzi! tre-
ner Termaliki Bruk-Betu Kazi-
mierzMoskal.

Wpierwszymwtymrokutre-
ningu „S!oników” wzi&!o udzia!
22 zawodników, w(ród których
by! m.in. nowy nabytek
niecieczan, 20-letni napastnik
Unii Tarnów, Jakub Wróbel. Za-
brak!ojedynieb&d"cegowtrakcie
rehabilitacji JakubaBiskupaoraz
przebywaj"cegonazwolnieniule-
karskim Krzysztofa Lipeckiego.
– Kuba Biskup powoli zaczyna

wykonywa)corazwi&cej)wicze#,
narazienieb&dziejednaktreno-
wa! zdru$yn". Ma zaplanowane
indywidualnetreningizfizjotera-
peutami i do dru$yny by) mo$e
do!"czywpó*niejszejcz&(ciprzy-
gotowa#.ZkoleiKrzysiekLipecki
do dzisiaj ma jeszcze zwolnienie
lekarskiepozabieguzwi"zanym
zokiem.Pozako#czeniurundyje-
siennejkilkuzawodnikównarze-
ka!o na drobne dolegliwo(ci, ale
to ju$ historia – poinformowa!
szkoleniowiec„S!oników”.

Ze wzgl&du na padaj"cy,
marzn"cy deszcz, niecieczanie
podczaspierwszegowtymroku
treningu skupili si& na wykony-
waniu )wicze# w si!owni oraz
w budynku klubowym, gdzie
trenerzyprzygotowalidlapi!ka-
rzy kilka bardzo pomys!owych
stacji, na których mogli oni po-
pracowa)nadró$nymipartiami

mi&(ni. Na zako#czenie ponie-
dzia!kowego treningu zawod-
nicypodzieleninagrupy biegali
wterenie,musieli jednakbardzo
uwa$a), gdy$ pod!o$e by!o
mocno zlodzone.

– Rzeczywi(cie aura ca!kowi-
cie nas zaskoczy!a, ale jako( so-
biezni"poradzili(my.Napierw-
szych w tym roku zaj&ciach nie
mieli(my w planie niczego spe-
cjalnego, najwa$niejsze, $e byli-
(my ju$ razem i rozpocz&li(my
przygotowania do rundy wio-
sennej.Podczasdwumiesi&cznej
przerwyzawodnicymielinakre-
(lonyplantreningówindywidu-
alnych i widz&, $e powa$nie po-
deszli do sprawy. Oczywi(cie
napierwszyrzutoka,bobadania
wydolno(ciowe wszyscy gracze
przejd" dopiero w najbli$szy
czwartek–cieszy!si&ztrenerKa-
zimierz Moskal.

Aurazaskoczy!a
graczyTermaliki
b22zawodników
trenowa!opodczas
pierwszychzaj"#

bBy! w$ród nich
nowy napastnik
Jakub Wróbel

PiotrPietras

Arkadiusz Radomski i Daniel
Brudtopi!karze,którzyznale*li
si&nacelownikuOkocimskiego.
Je$eli wszystko pójdzie po my(li
dzia!aczy z Brzeska, to w (rod&
pierwszyznichzagrawsparingu
z Kolejarzem Stró$e.

W obozie „Piwoszy” licz", $e
wspomniani gracze wzmocni"
beniaminkapierwszejligi.Otym,
$e transfery s" im potrzebne nie
trzebanikogoprzekonywa).Czy
oka$esi&nim ArkadiuszRadom-
ski? To pi!karz, któremu do-
(wiadczenia nie mo$na odmó-
wi). Gra! w Holandii (NEC
Nijmegen, SC Heerenveen), Au-
strii (Austria Wiede#), a w pol-
skiejlidzeznanyjestzwyst&pów
w Cracovii. W jej barwach zali-
czy! 46 meczów w ekstraklasie.
Ostatnio zawodnik nigdzie nie
gra!. – Skontaktowali(my si&
z nim. Chcemy, $eby wyst"pi!
w (rodowym sparingu z Koleja-
rzemStró$e–informujeTomasz
Szarli#ski, mened$er Okocim-
skiego.

Beniaminek pierwszej ligi in-
teresujesi&si&te$DanielemBru-
dem. To pomocnik krakowskiej
Wis!y. Obecnie przebywa z ni"
na obozie w Turcji. Zawodnik
mo$etrafi)doBrzeskaje$elinie
znajdzie uznania w oczach tre-
nera Tomasza Kulawika. Klub
w tej sprawie wst&pnie rozma-
wia! z mened$erem zawodnika.
Wyst&py w pierwszej lidze dla
Bruda nie by!yby niczym no-
wym. Ostatni" jesie# sp&dzi!
nawypo$yczeniuw+KS-ie+ód*.

Radomski i Brud to niejedyni
pi!karze, którym interesuj" si&
„Piwosze”.–Wtejgrupiejestkil-
kunastu zawodników. To nie s"
!atwe rozmowy – ujawnia
Szarli#ski.

Okocimski jutro w Tylma-
nowejnaboiskuzesztuczn"na-
wierzchni" zagra sparing z Ko-
lejarzem Stró$e.

Radomski
wBrzesku
AndrzejMizera
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Wczoraj niecieczanie rozpocz!li przygotowaniadowiosny

REKLAMA 1974175/00

2091112/01

FIRMA TANKPOL Sp. J.
w Szczucinie

przy ul. Pi!sudskiego 54

ZATRUDNI:

• Spedytora

krajowego

i mi!dzynarodowego

• Specjalist!

ds. handlu

Osoby zainteresowane
z powiatu d!browskiego

i okolic prosimy o przes"anie
aplikacji na adres

e-mail: kadry@tankpol.com.pl,

tel. 14 644 01 28.

REKLAMA 2145293/00

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 2097273/00REKLAMA 1974205/00

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


