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ego forma jest wyborna.
!wiadcz" o tym jego gole
orazasysty.Zagrywatakie
pi#ki, $e trudno nie skie-

rowa% ich do bramki – tak
poostatnimmeczuzKolejarzem
Stró$e,DariuszaPawlusi&skiego
komplementowa# Dariusz
Jarecki. Do'wiadczony pomoc-
nik„S#oników”wtymspotkaniu
potwierdzi#, $e ta jesie& nale$y
do niego. Tylko w ostatnim me-
czu zdoby# dwie bramki i zali-
czy# asyst(.

To by#o zarazem szóste
isiódmetrafienie35-letniegoza-
wodnika, który im starszy tym
lepszy. – Udowadniam wszyst-
kim, którzy zagl"daj" w moj"
metryk(, $e wiek nie gra roli
na boisku – ocenia zawodnik.

Nad swoj" dobr" dyspozycj"
Pawlusi&skispecjalniesi(nieza-
stanawia. Cieszy si( z bramek
izwyci(stwzespo#u.–Gdybynie
dobra postawa kolegów, to by-
#oby mi trudno strzela% gole.
Naboiskunajwa$niejszajestdru-
$yna. To w#a'nie do niej mog(
kierowa%uk#onyzadobr"dyspo-
zycj(. Co do moich trafie&, to
wp#ywnatomafakt,$ejestemza-
wodnikiemofensywnym.Natym
si(koncentruj(.Pomagamito,$e
wobroniedobrzemnieasekuruj"
koledzy. Teraz Karol Pi"tek,
awcze'niejDamianSko#orzy&ski
oraz inni pi#karze. Poza tym po-
trafi(si(znale)%wodpowiednim
miejscu – t#umaczy przyczyny
dobrejdyspozycji.

Z siedmioma golami Paw-
lusi&skijestnajlepszymstrzelcem
Termaliki w tej rundzie. Jest te$
bliski wyrównania swojego naj-
lepszego strzeleckiego wyniku
wtejdru$ynie.Wpoprzednimse-
zonie zdoby# dla niej osiem bra-
mek.Terazmaszans(napopraw(
tego dorobku ju$ jesieni". To
mocnyargument,$ebymówi%,$e
tajesie&nale$ywNiecieczyw#a'-
niedo„Plastika”.

– Jestem troch( zaskoczony,
$e tak dobrze mi idzie, ale pow-
tórz( to jeszcze raz. To zas#uga
ca#ego zespo#u. Nie zastana-
wiam si( specjanie te$ nad tym,
czytarundajestjedn"zlepszych
wmoimwykonaniuwostatnich
latach – zaznacza pi#karz.

Dobrej passy pomocnika nie
wyhamowa#a kontuzja barku,
której dozna# przed kilkoma ty-
godniami. To spowodowa#o, $e
chodzi# z r(k" na temblaku i nic
nie zapowiada#o jego szybkiego
powrotu na boisko. – Na szcz('-
cie wszystko nadspodziewanie
szybkosi(zagoi#o.Pomóg#wtym
fizjoterapeuta Cracovii Piotr
Sacha, który wyleczy# mnie
w trzy tygodnie – mówi
Pawlusi&ski.

Termalica z „Plastikiem”
w sk#adzie bardzo dobrze radzi
sobie w rozgrywkach, których
jest wiceliderem. To m.in. efekt
ostatnichwygranychzCracovi"
i Kolejarzem Stró$e. – Cieszymy
si( z tego, co ju$ osi"gn(li'my.
Nie gra nam si( wcale #atwiej.
Dru$yny specjalnie si( mobili-
zuj" przeciwko nam – mówi.

„Plastikowa” jesie!
b 35-letni pomocnik Termaliki Bruk-Betu jest w !wietnej formie. Strzela
bramki, asystuje kolegom, szybko te" upora# si$ z gro%n& kontuzj&

Andrzej Mizera

GdyDariuszPawlusi!skimapi"k#przynodze, to szansazdobyciaprzezniegobramki jest du$a.Przekona"
si#o tymniejedenbramkarz

Pi"ka no#na
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Grappling

Trener tarnowskichgraplingow-
ców,RobertWardza"a
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POZNA!. Trzy medale z Mi-
strzostw Polski w grapplingu
przywie)li reprezentanci Klubu
Uczelnianego AZS PGNiG
PWSZ Tarnów – podopieczni
trenera Roberta Wardza#y.

W kategorii do 92 kg (NoGi –
bez kimon) – srebrny medal
wywalczy# Wojciech Ignasik.
Dwukrotnie na drugim miejscu
uko&czy# rywalizacj( w wadze
do 77 kg – w kategorii NoGi i dy-
wizji Gi (kimono) Adam Tokar-
ski.

Grappling – to coraz bardziej
popularna tak$e w Tarnowie
dyscyplina. Jest to rodzaj walki
wr(cz, polegaj"cy na wykona-
niu technik chwytów. Mo$na
stosowa% d)wignie, obalenia,
rzuty i duszenia. Zabronione s"
natomiast uderzenia.
(kier)

Trzy srebrne
medale
akademików

TARNÓW.Po pi(ciu pora$kach
trener Unii Tarnów powiedzia#
„pas” i zrezygnowa#. Dymisja
Tomasza Kijowskiego nie zo-
sta#a jednak przyj(ta. Szkole-
niowiec ma nadziej(, $e to po-
dzia#a mobilizuj"co na graczy.

Ostatnio o ich wynikach nie
mo$na niczego dobrego powie-
dzie%. Pi(% kolejnych pora$ek
obsun(#o „Jaskó#ki” na 13. miej-
sce w tabeli. A pomy'le%, $e
jeszcze niedawna byli liderami
drugiego frontu. – Ta fatalna

passa ma kilka przyczyn. Wp#y-
n(#y na to kontuzje i kartki, ja-
kie zanotowali'my. W ostat-
nich spotkaniach nasi obro&cy
wr(cz sami prosili si( o strat(
bramki. W Niepo#omicach,
gdzie przegrali'my z Puszcz",
robili trampkarskie b#(dy.
W spotkaniu z Motorem prze-
grali'my za' przez decyzje s(-
dziego – mówi Kijowski

Pora$ki spowodowa#y, $e
szkoleniowiec zrezygnowa#
z prowadzenia zespo#u. Uczy-
ni# to po sobotnim spotkaniu
z Motorem Lubin. – Po takiej fa-
talnej serii ka$dy trener by tak
post"pi#by. Zmiana szkole-
niowca to jedyna rzecz,
na któr" sta% Uni(. Dlatego zde-
cydowa#em si( na taki krok –
uzasadnia# swoj" decyzj(.

Dymisja ostatecznie nie zo-
sta#a przyj(ta. Szkoleniowiec
zgodzi# si( zosta% w dru$ynie
do ko&ca jesieni. Nie wyklucza,
$e równie$ wiosn" b(dzie pro-
wadzi# beniaminka drugiej ligi.
– Jest kilka zale$no'ci.
Po pierwsze zobaczymy ile zdo-

b(dziemy punktów jesieni".
Mamy pewien pu#ap, który so-
bie za#o$yli'my. Po drugie
oczekuj(, $e niektórzy pi#karze
zmieni" mentalno'%. Je$eli z ta-
kim podej'ciem maj" wycho-
dzi% na boisko, to lepiej, $eby
tego nie robili. Chc( pracowa%
z zawodnikami, którzy walcz"
i daj" z siebie wszystko. Wiem,
$e sytuacja w klubie jest fa-
talna, ale mimo wszystko za-
le$y mi na tym, $eby pi#karze
profesjonalnie podchodzili
do swoich obowi"zków – za-
znacza trener.

Kijowski, mimo ostatnich
wydarze&, ma nadziej(, $e po-
trafi zmobilizowa% zespó#, by
ten prezentowa# si( lepiej. To,
czy tak si( stanie oka$e si( ju$
w niedziel( w Stalowej Woli.
„Jaskó#ki” tam bowiem w na-
st(pnym spotkaniu o drugoli-
gowe punkty zmierzy si(
z Stal". – Dobrze by#oby
w ko&cu si( prze#ama% i za-
punktowa%. Oby tak si( sta#o –
mówi Kijowski.
(anmi)

TARNÓW.Rozpocz(#y si( roz-
grywki Tarnowskiej Ligi
Futsalu. Maj" toczy% si(
pod dyktando Tad-Budu.
Po „pi(tach” maj" mu depta%
Westovia Okna Paw#owski,
Lumaro Marxus, czy Topicar.

Po kilku miesi"cach przerwy
na parkiet wrócili zawodnicy
rywalizuj"cy w TLF. Nowe roz-
grywki, to oczywi'cie nowe
emocje, ale te$ nowi faworyci.
– Wszyscy w tej roli upatruj"
Tad-Budu. Ca#kiem s#usznie.
Maj" bardzo mocny sk#ad.
W walce o zwyci(stwo w roz-
grywkach liczy% b(d" si( rów-
nie$ Westovia Okna Paw#ow-
ski, Lumrao Marxus, Topicar,
czy Zabawki Bie&. Nie mo$na
wykluczy%, $e kto' do#"czy
do tego grona – przewiduje Ar-
tur Koza, g#ówny organizator
zmaga&.

Tad-Bud nie bez przyczyny
wymieniany jest jako g#ówny
faworyt. W zespole graj" m.in.
pi#karze Okocimskiego
Brzesko Konrad Wieczorek
i Tomasz Ogar. W bramce broni

Jaros#aw Palej, który w tym klu-
bie szkoli golkiperów. Na par-
kiecie wyst(puje te$ Marcin
Manelski. On jest równie$
szkoleniowcem zespo#u.

– Dosta#em ofert(. Zasko-
czy#a mnie, ale j" przyj"#em. To
dla mnie bardziej zabawa. Cho-
cia$ stawiam sobie jeden cel. To
mistrzostwo. Mam nadziej(, $e
po nie si(gniemy. Nie b(dzie #a-
two. Wyst(powa#em w kilku
futsalowych ligach, a tarnow-
ska jest na dobrym poziomie.
Cieszy si( sporym zaintereso-
waniem mediów oraz kibiców
– mówi trener.

Manelski prowadzenie Tad-
Budu godzi% b(dzie m.in.
z szkoleniem trzecioligowej
Szreniawy Nowy Wi'nicz.

Pozosta#e dru$yny nie doko-
na#y a$ tak znacz"cych transfe-
rów. Odnotowa% nale$y jednak
przyj'cie do Westovii *ukasza
Chrobaka i Dominka Caba#y
do Profisu. – Powinni odgrywa%
wa$ne role w tych zespo#ach –
dodaje Koza.
(anmi)

Futsal

Pi"karze tarnowskiej Unii niemaj%ostatniodobrej passy
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Pi"ka no#na

Kijowski zrezygnowa", ale pozosta" treneremTad-Bud faworytemTLF


