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Tegoroczny sezon jest wyj!t-
kowo udany dla 35-letniego za-
wodnika Termaliki Bruk-Betu
Dariusza Pawlusi"skiego. Do-
#wiadczony pomocnik jest nie
tylkowyró$niaj!cymsi%graczem
zespo&u z Niecieczy, ale tak$e
jegonajlepszymsnajperem.

Wdotychczasowychmeczach
w sezonie 2012/13 zdoby& pi%'
bramek, z których dwie, w spot-
kaniach ze Stomliem Olsztyn
i Dolcanem Z!bki przes!dzi&y
ozwyci%stwach„S&oników”.

B%d!cy w wysokiej formie
Pawlusi"ski pod koniec wrze#-
nia, w zaleg&ym meczu z Ark!
Gdynia, mia& wielkiego pecha,
gdy$ po jednym z w#lizgów ry-
wala nieszcz%#liwie upad& na
bark,doznaj!cpowa$nejkontu-
zji. – By&em bardzo niepocie-
szony, $e uraz przytrafi& mi si%
akurat w momencie, gdy by&em
na prawd% w bardzo dobrej dy-
spozycjifizycznejiwiem,$emo-
g&empomócdru$yniewka$dym
z meczów ligowych – przyzna&
DariuszPawlusi"ski.

Pierwsze diagnozy lekarskie
nieby&ydlado#wiadczonegoza-
wodnika z Niecieczy zbyt po-
my#lne, okaza&o si% bowiem, $e
ma on p%kni%ty w%ze& kruczo-
barkowy i naderwany mi%sie"
&opatkowy. Grozi& mu nawet za-

biegoperacyjny,naktórypi&karz
w $adnym wypadku nie chcia&
si%zgodzi'.–Wola&emleczy'si%
metod!zachowawcz!,przezkil-
kana#cie dni musia&em chodzi'
z unieruchonionym barkiem
i nie wygl!da&o to wszystko naj-
lepiej. Zaniosi&o si% nawet, $e
mog% ju$ nie zagra' do ko"ca
rundyjesiennej–mówi&pomoc-
nikniecieczan.

Kontuzjabarkunieokaza&asi%
tak gro(na na jak! wygl!da&a
i pi&karz powoli zaczyna wraca'
ju$ do zdrowia. – Po szczegó&o-
wych badaniach okaza&o si%, $e
leczenie mo$e si% zako"czy'
szybciej ni$ przypuszcza&em.
Wtejchwiliniemamju$unieru-
chomionego barku, r%ka mnie
nieboli,dzi%kiczemumog%nor-
malnie spa', co jeszcze kilka dni
temu by&o niemal niemo$liwe.

Po tym jak mój stan zdrowia za-
cz!&si%poprawia'od$y&empsy-
chicznie i jestem w zdecydoanie
lepszymnastrojujakdwatygod-
nie temu. Aktualnie rehabilituj%
kontuzjowany bark, bior!c za-
biegiwKrakowie.Wnajbli$szym
czasie chcia&bym rozpocz!' ju$
lekkitreninginieukrywam,$eli-
cz% na szybki powrót do gry –
podkre#li&Pawlusi"ski.

Wostatnichdniach dotrenin-
gów z dru$yn! wrócili ju$ dwaj
inni gracze „S&oników”, którzy
leczyli kontuzje Dariusz Jarecki
iKarolPi!tek.–Nape&nygaztre-
nuj% wprawdzie dopiero od po-
niedzia&ku, ale czuj% si% ju$ bar-
dzo dobrze i mam nadziej%, $e
b%d% móg&wyst!pi' ju$wsobot-
nim meczu kontrolnym z Wis&!
Kraków–poinformowa&obro"ca
niecieczanDariuszJarecki.

Pi!karzeTermaliki
zwalczylikontuzje

W Azji rozstrzygn! si% losy me-
dalu w tegorocznej edycji Pu-
charu )wiata dla Edyty Ropek.

Zawodniczka Tarnovii Azo-
tów Tarnów Alpinus Team
w pi!tek i sobot% wystartuje
w chi"skim Xining, w przedo-
statniejedycjiP).Todlaniejbar-
dzo wa$ne zawody. Po pi%ciu
edycjach imprezy zajmuje trze-
cie miejsce w klasyfikacji gene-
ralnej.Ma211punktów.Wyprze-
dzaj!RosjankaJuliaLewoczkina
z 227 punktami. W klasyfikacji
prowadzi inna Rosjanka Alina
Gajdamakina – 345 punktów.
Edyta zamierza walczy' o po-
dium. Pomaga' jej maj! te$ sta-
tystyki. – Od czterech latach
zawsze by&a w pierwszej trójce.
Po tym sezonie nie zamierzam
tegozmienia'.Chocia$zdaj%so-
bie spraw%, $e czeka mnie bar-
dzo zaci%ta rywalizacja. Mam
swoje atuty i zamierza je wyko-
rzysta' – mówi zawodniczka.

Jak zapewnia mened$er
Edyty, Arkadiusz Kami"ski,
doAzjiwybra&asi%wdobrejfor-
mie. – Szybko biega. Na trenin-
gach potrafi zej#' poni$ej swo-
jego niedawno ustawionego re-
kordu $yciowego czyli 8,90
sekund. Taki wynik nale$a&oby
jednak powtórzy' podczas za-
wodów, ale tam dochodzi
do tego stres, a to wiadomo ma
spory wp&yw na dyspozycj%.

Mimo tego jestem optymist! –
mówi.

Ropek w Chinach musi nie
tylkopilnowa'swojepozycji,ale
te$by'przygotowanadoodpie-
rania ataku rywalek. Ropek jest
jednaknatyledo#wiadczon!za-
wodniczk!, $e jest przygoto-
wananawszystkiemo$liwesce-
nariusze.

W Chinach Ropek na pewno
zaprezentuje inn! technik%
biegu, któr! z powodzeniem
odniedawnastosuje.–Chc%by'
jeszcze szybsza ni$ jestem, a ta
zmianawp&ywanaczasy– prze-
konuje zawodniczka.

Do Xining polecieli równie$
J%drzejKomosi"ski(PGNiGAZS
PWSZTarnów)orazKlaudiaBu-
czek(Tarnovia). Obojemaj!na-
dziej% wywalczy' dobry wynik.
O konkretach nie chc! jednak
mówi'.

Po imprezie w Chinach
wspiczaczyczekaj!fina&oweza-
wody P). Planowane s! za ty-
dzie"wpo&udniowokorea"skim
Mokpo. – Teraz sp%dzimy sporo
czasuwpodró$ach. Najwa$niej-
sze,jednak$ebyEdytazdobrym
wynikiemzako"czy&asezon.Ma
nato szans%. O odpoczynku po-
my#li jak sezon zako"czy si%.
Na pewno na niego zas&uguje –
dodaje Arkadiusz Kami"ski.

Przed azjatyck! edycj! P),
Ropek startowa&a na mistrzo-
stwach #wiata w Pary$u. Zaj%&a
tam pi!te miejsce.

RopekwAzjichce
walczy!opodium
AndrzejMizera

bPawlusi"ski
od#y$psychicznie
imy%liogrze

bJarecki iPi&tek
trenuj& ju#razem
zinnymigraczami
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DariuszPawlusi!ski (z lewej) powoli wracadope"ni si"

Zespó& PKCH PWSZ Tarnów
sprawi& sobie i swoim kibicom
mi&! niespodziank%. Z gor!cego
terenuwTarnobrzeguprzywio-
z&y zwyci%stwo, w dodatku
za trzy punkty.

Dru$yna prowadzona przez
trenera Bogdana Dudka zasko-
czy&a swoje rywalki z Siarki ju$
wpierwszychsetach.Powyrów-
nanym pocz!tku przystanie 6:7
zdoby&ypodrz!dpi%'punktów,
w tym dwa bezpo#rednio z za-
grywkiKatarzynyKuty&y.Posz&y
za ciosem, wygra&y pierwsz!
parti% do 15 i w takim samym
stosunku tak$e drugiego seta. -
Pewne wygrane wprowadzi&y
jednak w szeregi naszego ze-
spo&u troch% rozlu(nienia. Se-
kretarz zawodów nies&usznie
odgwizda& b&!d naszego usta-
wienia,stracili#mywa$nypunkt,
a za moment tak$e kontuzjo-
wan! nasz! rozgrywaj!c! Ma&-
gorzat%M&ocek.Wefekcieprze-
grali#mytegoseta23:25-powie-
dzia& trener Dudek.

Szkoleniowiec tarnowskiego
zespo&uzmuszonyby&dowpro-
wadzenia na boisko, najm&od-
szej, zaledwie 17-letniej Wero-
niki Wyroby. Tarnowianka za-
gra&a znakomite spotkanie.
)wietnie rozgrywa&a pi&k%,
aresztydope&nia&yjejkole$anki.
Szybko obj%&y prowadzenie 9:5.
W ko"cówce przy stanie 21:15
przydarzy& im si% s&abszy okres
gry,alepoko"cz!cymatakuAli-
cji Leszek wygra&y seta do 22
i ca&e spotkanie 3:1.

Kluczem do zwyci%stwa by&a
znakomita gra blokiem. Tar-
nowianki postawi&y rywalkom
przys&owiowy „ chi"ski mur”.
Zdoby&y w ten sposób a$ 18
punktów.

Cenna
wygrana
Jedynki
RomanKiero!ski
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TARNÓW, ul. Krakowska 214, tel. 14 633 05 96 kom. 603 537 780

REKLAMA 1800036/00

REKLAMA 1788774/00

REKLAMA 1852436/00

Z!OMOWANIE
POJAZDÓW
ODBIÓR OD KLIENTA

P!ACIMY GOTÓWK"
NR TEL 12 353 03 72,

609599 920
REKLAMA 1879490/00

ZBIORNIKI BETONOWE
NA SZAMBA, GNOJÓWK!, GNOJOWIC!,

DESZCZÓWK!, DO OCZYSZCZALNI "CIEKÓW.
ZBIORNIKI RETENCYJNE, PO#AROWE,

STUDNIE WODOMIERZOWE

ZAPEWNIAMY
TRANSPORT

ORAZ MONTA!.
TEL. 603 609 347

POJ. OD 3 TYS. L, ATEST PZH.

REKLAMA 1852384/00

REKLAMA 1901658/00

Zak!ad sprzeda"y:

• D#bno, ((014) 665-87-45

Zak!ad sprzeda"y:
• Tarnów, uull..  SSppookkoojjnnaa  66,,  

((001144))  662266--6633--4488

BETON
TOWAROWY

CENTRUM OGUMIENIA
P.H.U. Piotr Krzywo!

Tarnów ul. Kochanowskiego 43
Tel. 014 627 61 00

Tarnów ul. Kochanowskiego 43
Tel. 014 627 61 00

REKLAMA 1901319/00REKLAMA 1870994/00

Rok za!o"enia 1997

ZAPRASZAMY NA KIERUNKI:
asystentka i higienistka

stomatologiczna, opiekun
medyczny, terapeuta zaj#ciowy,

TECHNIK: dentystyczny,
masa"ysta

33-100 Tarnów, ul. Szujskiego 15
(w Gimnazjum nr 11), tel./fax (14) 627- 50 -15
www.nsb.com.pl nsbtarnow@nsb.com.pl

NIEPUBLICZNA SZKO!A
BIZNESU W TARNOWIE
o uprawnieniach szko!y publicznej

ZZ!OMOWANIE POJAZDÓW

• p!acimy gotówk$
• transport
• za%wiadczenia do wyrejestrowania

ZZP „DESAL” S. C. !ukanowice
k/Tarnowa tel. 014/634-04-06
pn.-pt. 8.30-16.30, sob. 8-13

REKLAMA 1852335/00

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 1900354/00


