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Piotr Pietras

Bardzo słabo spisał się zespół
„Jaskółek”wtradycyjnymturnieju
halowym, który w sobotę
rozegrany został w Pleśnej.
Tarnowianiezakończyłrywalizację na dalekim 5. miejscu, ponadto stracili także Pawła Węgrzyna, który w meczu
zPoprademMuszynadoznałzłamania nosa i został odwieziony
doszpitala.
–Chciałemzagraćzbytambitnie i włożyłem głowę tam gdzie
nie powinienem tego zrobić. Zawodnik z Muszyny trafił mnie
wtedy głową w nos i stało się
–opowiadajakdoszłodotegopoważnegourazuobrońcaUniiPaweł Węgrzyn. – Nos mam złamanywdwóchmiejscach,wdodatku z przemieszczeniem,
leczenie potrwa więc dobrą
chwilę. Mimo, że nos miałem
składany przy znieczuleniu,
to i tak czułem ogromny ból.
Naszczęściemamtojużza sobą.
Mam nadzieję, że za kilka dni
wrócę do treningów, mam tu
na myśli oczywiście tylko bieganie i zajęcia na siłowni. Trudno
w tej chwili powiedzieć kiedy
będę mógł wrócić na boisko
ipodjąćwalkęzrywalami.Wcześniej muszę pomyśleć o wypożyczeniu specjalnej maski ochronnej, bez której nie będę mógł
wyjśćnaboisko–mówiWęgrzyn.
Unia w Pleśnej (grano 2x10
min)wgracheliminacyjnychpokonała Pogórze Pleśna 5:0 oraz
przegrała z Westovią Okna Pawłowski Tarnów 1:2 i Popradem
Muszyna3:4,zajmując3.miejsce
w grupie. W meczu, o V miejsce
wturniejutarnowianiepokonali
WolanięWolaRzędzińska4:2.
Turniejzakończyłsięzwycięstwem zespołu Puszczy Niepołomice,wktórymwystąpiłm.in.
były gracz Unii Łukasz Popiela.
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JakubBiskupchce
wrócićjużwlutym

Andrzej Mizera

b Gracz Termaliki
Bruk-Betu ćwiczy
już w siłowni
b Ma również
za sobą pierwszy
kontakt z piłką
Piotr Pietras

Pomocnik Termaliki Bruk-Betu
JakubBiskupwrundziejesiennej
zagrał tylko w pięciu oficjalnych
meczach. W ostatnim z nich,
22sierpniazPoloniąBytom,zerwał więzadła w kolanie i musiał
poddaćsięoperacji.
– Od zabiegu rekonstrukcji
więzadeł minęło już cztery i pół
miesiąca, do końca leczenia i rehabilitacjimamwięcjużbliżejniż
dalej – podkreśla Jakub Biskup.
– W tej chwili ćwiczenia rehabilitacyjne,naktórepięćrazywtygodniujeżdżędoKrakowa,dofizjoterapeutyFilipaPięty,sącoraz
bardziej intensywne. Oprócz
wspomnianych zabiegów codziennie intensywnie ćwiczę
także w na siłowni w Tarnowie.
Po operacji kolana mój mięsień
czterogłowy niemal całkowicie
zanikł, teraz po intensywnej rehabilitacjiwidaćjużwyraźnąpoprawę, gdyż mięsień jest coraz
mocniejszy. Muszę się także pochwalić,żemamjużsobąpierwszy kontakt z piłką, choć tak naprawdę bardziej można go nazwać zabawą. Od kilku dni
zacząłem także biegać na bieżni
stacjonarnej, postępy w rehabilitacji są więc widoczne – zdradziłpomocnik„Słoników”.
Duży postęp w leczeniu Biskupa nie oznacza jednak, że
REKLAMA

Jakub Biskup (z prawej) wraca do zdrowia po operacji kolana

szybko wróci on do treningów.
Zazwyczaj po podobnych zabiegach, jaki przeszedł pomocnik
Termaliki Bruk-Betu, leczenie
i rehabilitacja trwa około sześć
miesięcy.–Nieukrywam,żewierzę w nieco szybszy powrót
dotreningów,niezamierzamjednak przyspieszać rehabilitacji
icałyczas ćwiczęzgodniezzaleceniami. Mam wielkie zaufanie
do osób z którymi współpracuję
wczasierehabilitacjiidopókinie
otrzymam od nich sygnału,
że mogę wrócić do treningu,
to na pewno nic nie zrobię
na własną rękę – przyznał Jakub
Biskup, który ma nadzieje, że 18
lutegoudamusięwyjechaćwraz
zkolegamizdrużynynazgrupowaniedoGutowaMałego.
1974205/00

–Najważniejsze,żepsychicznie czuję się dobrze, widzę postępy w rehabilitacji i to mnie
mobilizuje do dalszej pracy.
Wiem, że mam zasobą poparcie
sztabuszkoleniowegoipaniprezes Danuty Witkowskiej. Wszyscyczekająnamójpowrótnaboiskoigdystaniesiętojużfaktem
tozrobięwszystko,byichniezawieść – zapewnił pomocnik
Termaliki Bruk-Betu, dodając
– Mam nadzieję, że po urazach
łokciaimięśnibrzuchajakichdoznałem rok temu oraz kontuzji
kolana, która przytrafiła mi się
wtymsezonie,wyczerpałemjuż
limit pecha i w rundzie wiosennejbędęmógłpomócswojejdrużynie w wywalczeniu awansu
doekstraklasy.
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Ewa Płaczek

PODATKI, PŁACE, ZUS
OGŁOSZENIA NA TELEFON

ULGA NA ZŁE DŁUGI

0-800 GRATKA
0-800 47 28 52

Tarnów, ul. św. Anny 4

tel.: 601 537 293

od 10.00
do 17.00
REKLAMA

Łętocha sprawdza
młodych graczy

FOT.GRZEGORZ GOLEC

Jaskółki
zawiodły

SPORT 17

www.omega-tarnow.pl
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NIEPUBLICZNA SZKOŁA
BIZNESU W TARNOWIE
Rok założenia 1997

o uprawnieniach szkoły publicznej

ZAPRASZAMY NA KIERUNKI:
•
•
•
•

technik dentystyczny
asystentka stomatologiczna
technik masażysta
opiekun medyczny
ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ – 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
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nr licencji 1149

KANCELARIA
RADCY PRAWNEGO
ZAPRASZAMY DO NOWEJ SIEDZIBY

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

e-mail: kontakt@hebda.com.pl

Przygotowania Okocimskiego
Brzeskoruszająnadobre.Wtym
tygodniu zespół zacznie trenować dwa razy dziennie. W zajęciach uczestniczą dwaj młodzi
piłkarze.
To ofensywnypomocnikMaciej Termanowski z Wisły Kraków (Młoda Ekstraklasa) i napastnik Dariusz Sosnowski
z drużyny juniorów Górnika
Wieliczka. – To piłkarze perspektywiczni.Sąsprawdzani,ale
nie można o nich mówić jako
ewentualnychwzmocnieniach.
To na tyle interesujący zawodnicy,żepostanowiłemichtestować – informuje Krzysztof Łętocha, trener „Piwoszy”.
Obaj zawodnicy zagrali w sobotniej grze wewnętrznej. – Nie
chcęichoceniaćpotymspotkaniu, bo w nim próbowaliśmy
kilka innych rzeczy, a graliśmy
na boisku pokrytym śniegiem
– dodaje szkoleniowiec.

W tym tygodniu pierwszoligowiec ma trenować w komplecie.DodrużynydołączyłjużTomasz Ogar, który był na uzgodnionym z trenerem urlopie.
PogrypiewykurowałsięteżMateusz Wawryka. – To już tradycja,żeprzedrozpoczęciemprzygotowań choruję. W tym roku
z tego powodu opuściłem jednak tylko dwa treningi.
Wszystko już jest w porządku
– informuje zawodnik.
„Piwosze” dziś i w czwartek
mająćwiczyćdwarazydziennie.
Wszystko na to wskazuje, że
na sześciodniowy obóz pojadą
później. Wstępnie do Myślenic
mieli wybrać się 28 stycznia.
– Najprawdopodobniejzgrupowanie rozpoczniemy 18 lutego.
Chcę na kilkanaście dni
przed ligą skupić się na piłkarskich rzeczach. To wymaga zajęć na dobrze przygotowanym
boisku.Atakiedodyspozycjibędziemy mieli w Myślenicach
– dodaje trener Łętocha.

Szansa Kiełbasy
Roman Kieroński

Jednymzkandydatówdomiana
najbardziej popularnych sportowców ziemi tarnowskiej jest
utalentowany karateka Marek
Kiełbasa.
Siedemnastoletni zawodnik
Tarnowskiego Klubu Karate
Kyokushintętrudnądyscyplinę
sportuuprawiajużodsiódmego
roku życia.
Tarnowianinwswojejsportowejkarierzewielokrotniestawał
na podium mistrzostw Polski
imiędzynarodowychturniejach.
WywalczyłprymatwMiędzynarodowych Mistrzostwach Austrii. Świetnie spisuje się za-

równo w formule kata jak
ikumite.Największymubiegłorocznym sukcesem podopiecznego senseia Wiesława Gwizda
było zdobycie brązowego medalu w Mistrzostwach Europy
Juniorów.
Powoli kształtuje się czołówka naszego plebiscytu. Nie
odkryjemy przecież do końca
kart, jeżeli poinformujemy, że
aktualnie w ścisłej czołówce
znajdują się przedstawiciele
„czarnegosportu”.Wysokienotowania mają tarnowskie siatkarki,reprezentanciboksu,utalentowanapięcioboistkaczyteż
tenisistkastołowa.Aktualnenotowanianiczegonieprzesądzają.
2091112/01

