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PARY!. Pi!te miejsce i nowy
rekord Polski – tak rywalizacj"
w mistrzostwach #wiata we
wspinaczce sportowej na czas
zako$czy%a Edyta Ropek
(Tarnovia Azoty Tarnów
Alpinus Team).

Tarnowianka ju& siódmy raz
wystartowa%a w mistrzostwach
#wiata. Te rozgrywane w Pa-
ry&u, okaza%y si" dla niej naj-
bardziej stresuj!ce. Wszystko
za spraw! awarii systemu po-
miaru czasu w rundach elimi-
nacyjnych kobiet i m"&czyzn.
To spowodowa%o, &e dziew-
czyny musia%y dwa razy rywali-
zowa'. Ostatecznie ca%e kwali-
fikacje odbywa%y si" z u&yciem
r"cznego pomiaru czasu za po-
moc! stoperów. To na pewno
nie wystawi%o dobrego #wiade-
ctwa organizatorom. Nie wia-
domo, czy ten incydent zawa&y
na nominacji lub jej braku dla
wspinaczki do rodziny dyscy-
plin olimpijskich.

W eliminacjach Edyta upla-
sowa%a si" na dziewi!tym miej-
scu wraz z z Francuzk! Anouck
Jaubert. Pó(niej zmierzy%a si"
z wy&ej rozstawion! Rosjank!
Mari! Krasavin!. Polka zwyci"-
&y%a stosunkiem czasów 9,77 s
do 10,63 s.

W 1/4 fina%u na drodze Ropek
stan"%a kolejna Rosjanka, Julia
Kapalina. W bardzo wyrówna-

nym pojedynku zwyci"&y%a Ju-
lia (8,80 s do 8,90 s).

Na pocieszenie Edycie pozo-
staje fakt, &e poprawi%a swój re-
kord &yciowy. Dotej pory wyno-
si% 9,19 s, a ustanowiony zosta%
w ubieg%ym roku w Chamonix.
Ponadto tarnowianka ustano-
wi%a nowy rekord Polski na dy-
stansie 15 metrów. Ppoprzedni
nale&a% do Aleksandry Rudzi$-
skiej i wynosi% 8,97 s.

Ostatecznie Ropek sklasyfi-
kowana zosta%a na pi!tej pozy-
cji. By' mo&e ten wynik by%by
lepszy, gdyby nie k%opoty zdro-
wotne, z którymi si" zmaga%a.

– Impreza by%a dla mnie bar-
dzo wymagaj!ca. Oprócz zawi-
rowa$ z awari! i dwukrotnym
startem w eliminacjach zmaga-
%am si" z chorob!. Od ponad ty-
godnia walcz" z silnym przezi"-
bieniem. Jeszcze na pi"' dni
przed eliminacjami, na ostat-
nich treningach, nie by%am
w stanie uzyska' czasów poni-
&ej 10 sekund, co nie wró&y%o
dobrze – komentuje swój start
Edyta Ropek.

Startuj!ca równie& w Pary&u
Klaudia Buczek (Tarnovia) za-
j"%a 14 miejsce. Marcin Dzie$ski
(Tarnovia) by% 13, a J"drzej
Komosi$ski (AZS PWSZ PGNiG
Tarnów) rywalizacj" zako$-
czy% na 52. miejscu.
(anmi)
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T
omasz Frankowski
nama#ci% go na swo-
jego nast"pc". W Bia-
%ymstoku czekaj!

na eksplozj" jego talentu, ale
na razie z jego dobrych wyst"-
pów zaczyna cieszy' si" Kazi-
mierz Moskal, trener Terma-
liki Bruk-Betu Nieciecza.

– To przysz%o#' Jagiellonii –
tak o 20-letnim Janie Paw%ow-
ski, ju& rok temu mówili ligowi

rywale bia%ostoczan. Nie bez
przyczyny. Napastnik ju&
wtedy si" wyró&nia%. Na tyle,
&e ówczesny trener „Jagi”,
Czes%aw Michniewicz zacz!%
o nim mówi' „pere%ka”.

Dzi# jego talent szlifuje Ka-
zimierz Moskal. – Zanim tra-
fia%em pod jego opiek", naj-
pierw prze&y%em ma%e rozcza-
rowanie. Liczy%em, &e trener
Tomasz Hajto, który obecnie
prowadzi Jagielloni", da mi
szans". Postanowi% innaczej.

Powiedzia% mi, &ebym ogry-
wa% si" na wypo&yczeniu.
Uzna%, &e tak b"dzie dla mnie
lepiej. W tym celu przeszed-
%em do Termaliki Bruk-Betu.
Wybra%em j!, bo jej propozy-
cja by%a najkonkretniejsza –
opowiada Paw%owski.

18 meczów w ekstraklasie,
jedna strzelona bramka,
cztery wyst"py w reprezenta-
cji Polski (U-20) oraz #wietna
rekomendacja Tomasza
Frankowskiego – „to mój na-

turalny nast"pca” – nie da%y
pocz!tkowo m%odemu na-
pastnikowi miejsca w wyj-
#ciowym sk%adzie „S%oników”.

– Przychodz!c z Jagielloni
do Niecieczy, chcia%em gra'.
Trener Moskal stawia% na inne
rozwi!zania. Nic na to nie
mog%em poradzi', oprócz
pracy na treningach – mówi
zawodnik.

To poskutkowa%o. Paw%ow-
ski ju& w spotkaniu z Okocim-
skim Brzesko pokaza% si" z do-
brej strony. Strzeli% prze-
wrotk! przepi"kn! bramk!,
której nie uzna% s"dzia.

– Stwierdzi%, &e mia%em
za wysoko uniesion! nog".
Nie wiem, czy tak by%o.
Szkoda tej akcji. To by%by naj-
pi"kniejszy gol w mojej do-
tychczasowej przygodzie
z pi%k! – uwa&a pi%karz.

Gola Paw%owskiemu uda%o
si" zdoby' w Katowicach.

– Mam nadziej", &e w kolej-
nych meczach do%o&" na-
st"pne – dodaje.

Na zape%niony bramkami
worek, czekaj! w Bia%ym-
stoku. Nie bez powodu. Pa-
w%owski okrzykni"ty tam zo-
sta% du&ym talentem i przysz-
%o#ci! klubu. – Nie zwracam
uwagi na te opinie. Licz" jedy-
nie, &e po czasie sp"dzonym
w Niecieczy, wróc"
do Jagiellonii i b"d" dla niej
strzela' gole – mówi gracz.

Nast!pca „Franka”
gra terazwNiecieczy
b Jan Paw"owski mo#e by$ nowym asem Termaliki Bruk-Betu

Andrzej Mizera

JanPaw"owskiwspotkaniu zGKS-emKatowice zdoby" swojegopierwszegogoladlaTermaliki Bruk-Betu
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„Jaskó!ki” kontra
Wis!a Pu!awy
TARNÓW.Znakomicie spisuj!-
cych si" w drugoligowych roz-
grywkach pi%karzy tarnowskich
„Jaskó%ek” czeka w sobot" (g.16)
wyjazdowe spotkanie z Wis%!
Pu%awy. Na w%asnym stadionie
Wis%a wygra%a ju& trzykrotnie.
„Jaskó%ki” z kolei dobrze radz!
sobie na wyjazdach. Kciuki
za kolegów trzyma' b"dzie S%a-
womir Matras, który ma na-
dziej", &e ju& w przysz%ym ty-
godniu wznowi treningi. W Wi-
#le wyst"puje Szymon Martu#,
który w poprzednim sezonie
gra% w Termalice, a jest wycho-
wankiem Tuchovii. (anmi)

Miejski Zarz!d Cmentarzy w Tarnowie,

ul. Bernardy!ska 24,

sprzeda w trybie przetargu ofertowego pisemnego nieogra-

niczonego 15 grobów murowanych dwumiejscowych

od nr. 69 do nr. 83 w atrakcyjnej kwaterze XIX A na cmen-

tarzu w Tarnowie–Krzy"u.

Cena wywo#awcza jednej piwniczki – brutto 18.360 z#.

Oferty nale"y sk#ada$ w biurze Miejskiego Zarz%du Cmen-

tarzy w zamkni&tych kopertach z napisem „Oferta zakupu

grobu murowanego”, w terminie do dnia 2.10.2012 r. do go-

dziny 10.00.

Regulamin i inne szczegó#y na stronie internetowej

www.mzc.tarnow.pl oraz na tablicach og#osze! na cmen-

tarzach komunalnych.

Pe#ne informacje pod numerem telefonu: 14 621 27 89.
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RODZINNE 
z NIEMIEC
tel. 14 68 64 615, 
tel. 14 627 43 79
www.waga-consulting.pl
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BRZESKO, ul. Ko!ciuszki 4, I p.

TARNÓW, ul. Bema 5, I p.
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zzmmiiaannyy,,  kkttóórree  mmoogg##  ookkaazzaa""  ssii$$  nnoo--
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nniiee  rraakkaa  ppiieerrssii  uu  kkoobbiieett““..

Samobadanie jest najprostszym
i najszybszym sposobem na skon-
trolowanie swoich piersi, które
mo&na wykona" w domu. Dzi$ki re-
gularnemu obserwowaniu w%asne-
go cia%a kobiety potrafi# zauwa&y"
ka&d#, nawet najmniejsz# fa%dk$,
guzek czy zaczerwienienie.

- Ka!da pacjentka, która za-
uwa!y podejrzane zmiany na swo-
im ciele, powinna natychmiast
zg"osi# si$ do lekarza. Nale!y pa-
mi$ta#, !e w pocz%tkowym sta-
dium choroby istnieje du!e praw-
dopodobie&stwo wyleczenia nowo-
tworu. Z ka!dym miesi%cem szan-
se malej% – t%umaczy po%o&na Bea-
ta Zar$ba-Putlak.

Kilkana!cie minut po!wi$cone co
miesi#c na obserwacj$ piersi mo&e
nawet uratowa" &ycie. Ka&da ko-
bieta, która chcia%aby nauczy" si$
prawid%owo wykona" badanie, ma
teraz okazj$ dzi$ki bezp%atnej szko-
le samobadania piersi w przychodni
CenterMed przy ul. S%onecznej
w Tarnowie.

- Zapraszamy wszystkie miesz-
kanki Tarnowa i okolic do naszej
przychodni. Odpowiemy na ka!de
pytanie z zakresu profilaktyki raka
piersi oraz poka!emy, jak dok"adnie
i prawid"owo wykona# samobadanie
za pomoc% profesjonalnego fantomu
– dodaje po%o&na Beata Kopytko.

Badanie piersi sk%ada si$
z dwóch etapów - ogl#dania oraz ba-
dania piersi dotykiem.

- Pierwszy etap kobieta powinna
wykona# przed lustrem. Unosz%c
r$ce do góry, nale!y przyjrze# si$,
czy nie ma zmian w kszta"cie pier-
si. Nast$pnie obserwuje si$ skór$
(czy nie ma przebarwie& oraz czy
si$ nie marszczy). Te same czyn-
no'ci wykonujemy przy r$kach
opartych na biodrach. Pó(niej 'cis-
kamy brodawki patrz%c czy nie
wydziela si$ z nich jaki' p"yn – t%u-
maczy po%o&na Maria Bania.

Kolejnym punktem jest palpacja,
czyli badanie dotykiem. Wykonuje
si$ je na stoj#co pod prysznicem
oraz w pozycji le&#cej po k#pieli.

Samobadanie piersi powinny
rozpocz#" kobiety ju& po sko'cze-
niu 20 lat. Ponadto, szczególn#
uwag$ na wygl#d, kszta%t oraz
zmiany na piersiach powinny zwra-
ca" panie po 50. roku &ycia, ponie-
wa& w okresie menopauzy wzras-
ta ryzyko zachorowania na ten no-
wotwór.

Wi$cej informacji oraz szczegó-
%owe wskazówki mo&na uzyska"
od samych po%o&nych. Najbli&sze
spotkanie odb$dzie si$ dla pra-
cowników firmy RWD Prospect
oraz pracowników Centrum Hand-
lowego Zenit przy ul. S%onecznej.
Pacjentki, które chcia%yby umówi"
si$ na indywidualne spotkanie,
mog# to zrobi" telefonicznie w ka&-
dy poniedzia%ek, !rod$ oraz czwar-
tek w tarnowskiej filii przychodni
CenterMed przy ul. S%onecznej.

KKaarrooliinnaa  PPuutllakk
Konsultacja: 

po%. Beata Zar$ba-Putlak, 
po%. Beata Kopytko, 

po%. Maria Bania
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