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∨ Czytaj dalej

Masz zdjęcie do tego tematu? Wyślij

Nasza redakcja spełniła marzenie Tomka

Nasza redakcja była organizatorem spotkania niepełnosprawnego Tomka Struga z piłkarzami

Śląska Wrocław

Redakcji "Oleśniczanina" i portalu olesnica.naszemiasto.pl udało się

spełnić jedno z marzeń Tomka Struga, cierpiącego na zanik mięśni.

Nasz tygodnik w porozumieniu z wicemarszałkiem województwa

Radosławem Mołoniem i Klubem Kibica Niepełnosprawnych,

umożliwił w piątek na stadionie przy ul. Oporowskiej spotkanie z

piłkarzami mistrza Polski - Śląska Wrocław. Cały happening

pilotował przewodniczący KKN Paweł Parus. - Staramy się

organizować takie spotkania z całym zespołem Śląska, kiedy jest

nas sporo, kilka razy w sezonie. Natomiast teraz, po raz pierwszy,

specjalnie dla Tomka, udało nam się załatwić spotkanie tylko dla

jednej osoby - mówił nam Parus. 

Tomek wraz ze swoimi opiekunami miał okazję obejrzeć trening

WKS-u na bocznej płycie przy ulicy Oporowskiej. Z niezwykle ciepłej

strony pokazali się wszyscy gracze Śląska Wrocław, którzy przed wejściem na trening przywitali się z

Tomkiem. - Moim ulubionym zawodnikiem Śląska jest Sebastian Mila, bo dobrze strzela z rzutów

wolnych i wykonuje rożne - mówi oleśniczanin. Sesję treningową obserwował Janusz Sybis - legenda

Śląska Wrocław, mistrz Polski z roku 1977 w barwach Śląska. Tomek otrzymał dodatkową pamiątkę od

Sybisa, jego biografię z autografem, zatytułowaną "Idol". 

Po treningu Łukasz Gikiewicz, napastnik mistrza kraju, zaproponował wspólne zdjęcie Tomka z

drużyną. Później spotkanie przeniosło się na salę. Tomek mógł bliżej poznać Łukasza Gikewicza,

Waldemara Sobotę i Pawła Kazimierczaka. Dla naszego bohatera przygotowali specjalny plakat z

autografami wszystkich zawodników Śląska i pamiątkowe karty ze swoim wizerunkiem, na których także

parafowali swoje nazwiska.
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Gracze Śląska zachęcali Tomka, aby zawitał na Stadion Miejski na Maślicach 7 grudnia, przy okazji

pojedynku z Legią Warszawa. - Organizujemy bilety i wyjazdy, także jak najbardziej zapraszamy Tomka

- potwierdził Parus 

Warto także dodać, że Tomek miał okazję oglądać WKS w pojedynku z Wisłą w Krakowie w ostatniej

kolejce poprzedniego sezonu, po której to wrocławianie świętowali mistrzostwo. 
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