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Piłka nożna

Plebiscyt

„Słoniki” już trenują

Jest niewiele czasu
na oddanie głosu
Poniżej – na prośbę czytelników – prezentujemy listę kandydatów w naszym plebiscycie
na najpopularniejszych sportowców regionu.

b Kazimierz Moskal chwalił podopiecznych, bo wrócili
bez nadwagi. Przed piłkarzami teraz ciężka praca

JUNIORZY:
BOKS: PAULINA BOGOŃ – na

Andrzej Mizera

Piłka halowa

Darkom
zwycięski
DrużynaDarkomuwygrałaTurniej Oldbojów, który upamiętniał Janusza Prochota i Adama
Hutniczaka.
Wzmaganiachuczestniczyło
osiem zespołów. Na początku
czekała je rywalizacja w dwóch
grupach.Zmaganiaw pierwszej
wygrało Kapro przed WodKanem,GacusiamiorazZMTarnów. W drugiej najlepszą drużyną okazała się Darkom,
przed Topicarem, Profisem
i Belferkiem. W półfinale Kapro
przegrało z Topicarem 1:4, Darkom pokonał Wod-Kan 3:1.
W meczu o trzecie miejsce
Wod-Kan okazał się lepszy
od Kapro 5:1.
Wbardzoemocjonującymfinale Darkom zwyciężył Topicar
2:1. Najlepsza drużyna zagrała
wskładzie:JózefOgorzelec,Daniel Popiela, Mirosław Kozioł,
Wacław Maciosek, Artur
Wstępnik, Filip Król, Tomasz
Juszczyk i Dariusz Szlachetka.
(anmi)
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B

adania i praca na siłowni – takie były
główne punkty pierwszego
tygodnia
przygotowań do sezonu piłkarzy Termaliki Bruk-Betu
Nieciecza.
Podopieczni Kazimierza Moskala na pierwszych zajęciach
spotkali się w poniedziałek. Nie
kryli z tego powodu radości.
– Można powiedzieć, że nareszcie ruszamy. W domu już nie
mogłem wysiedzieć. Indywidualne zajęcia to przecież nie to,
co „regularne” trenowanie –
przyznawał pomocnik, Piotr
Ceglarz.
Entuzjazmu nie brakowało
również Emilowi Drozdowiczowi. – Nie ukrywam, że czekałem na ten trening. Fajnie
było się spotkać z kolegami –
mówi napastnik. Drozdowicz
mógł się z nimi podzielić wrażeniamizzaległej...podróżypoślubnej, podczas której odwiedził Egipt.
Komplementów swym podopiecznym nie szczędził trener
Kazimierz Moskal. – Mieli długą
przerwę. Podczas niej każdy
trenował indywidualnie. Robili
to niezwykle solidnie. Nikt nie
miał nadwagi. To budujące.
Mam nadzieję, że z tak dużym
zaangażowaniem będą ćwiczyć
w najbliższych tygodniach –
przekonuje szkoleniowiec.
Zawodnicy musieli jednak
najpierwpoddaćsięróżnymba-

Podczas pierwszych zajęć pogoda nie rozpieszczała „Słoników”. Piłkarzom to jednak nie przeszkadzało

daniom. Odwiedzili więc jedną
z tarnowskich przychodni,
gdzie dokładnie sprawdzono
stan ich zdrowia. – To były rutynowe badania, które odbywają się co pół roku. Bez nich
nie można podbić zawodnikom
kart zdrowia – informuje Moskal.
Wczoraj
na
boisku
ze sztuczną trawą Wolanii
Wola Rzędzińska, zespół miał
zaplanowane testy wydolnościowe. Na tym obiekcie

pierwszoligowiec będzie trenował. Na zajęciach ma również
spotykać się w Niecieczy oraz
na boisku ze sztuczną trawą
w Dębicy.
Pierwsze dni to dla wicelidera
pierwszej ligi praca na siłowni
oraz treningi „tlenowe”. –
Do tego dojdą również zajęcia
z piłkami – opowiada szkoleniowiec.
W tym tygodniu „Słoniki”
trenowały z nowym nabytkiem
– Jakubem Wróblem. W zaję-

ciach nie uczestniczył Jakub Biskup, który rehabilituje się
po zerwaniu wiązadeł. Z dwóch
pierwszych treningów zwolniony był również Krzysztof
Lipecki.
– Przerwa związana była
z małymi komplikacjami, jakie
miałem po zabiegu korekty lewego oka. Pół roku wcześniej
podobny wykonałem na prawym oku. Dzięki temu nie muszę grać w szkłach kontaktowych – informuje pomocnik.
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2171297/00

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Tarnów
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
w części miejscowości Koszyce Wielkie, Zgłobice, Koszyce Małe (dwa plany)
i Radlna na obszarze gminy Tarnów.
Stosownie do art. 17 pkt 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) i art. 39 ust 1 pkt 2 w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami), a także
stosownie do Uchwały Rady Gminy Tarnów nr XLI/400/2009 z dnia 30.12.2009 r., nr XLI/402/2009 z dnia 30.12.2009 r.,
nr XLI/403/2009 z dnia 30.12.2009 r., nr XLI/399/2009 z dnia 30.12.2009 r i nr XLI/393/2009 z dnia 30.12.2009 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Koszyce Wielkie, Zgłobice, Koszyce Małe (dwa plany) i Radlna na obszarze gminy
Tarnów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Wyłożenie projektów miejscowych planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko odbywać się będzie
w dniach od 4.02.2013 r. do 4.03.2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, pokój
nr 105 w godzinach 7.30 – 15.30.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22.02.2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, pokój nr 207, o godz. 9.00 – Koszyce Małe (dwa plany),
godz. 10.30 – Koszyce Wielkie, godz. 12.00 – Zgłobice, 13.30 – Radlna.
Uwagi i wnioski do projektów może wnosić każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów wyłożonych
do publicznego wglądu. Uwagi i wnioski do projektów planów należy składać na piśmie lub w postaci elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
do Wójta Gminy Tarnów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.03.2013 r.
Uwagi i wnioski do prognoz oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu,
za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.03.2013 r.
Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Tarnów.
Grzegorz Kozioł
Wójt Gminy Tarnów

zawodniczkę można wysyłać
SMS o treści JUNIOR. 1. na numer 72355 JUSTYNA WALAŚ –
JUNIOR. 2 DAMIAN KIWIOR –
JUNIOR. 3 KRYSTIAN RACZEK
– JUNIOR. 4
BRYDŻ SPORTOWY: BŁAŻEJ
KRAWCZYK – JUNIOR. 5
JUDO:
MARTYNA
ANDRUSIEWICZ – JUNIOR. 6
MIŁOSZ PĘKALA – JUNIOR. 7
MICHAŁ LEŚNIAK – JUNIOR.
8
KARATE: MAREK KIEŁBASA
– JUNIOR. 9
KARTING: KACPER SZCZUREK – JUNIOR. 10
KUNG-FU: GABRIELA ŻMUDA
– o treści JUNIOR. 11
LEKKA ATLETYKA: EWA
ŁABNO – JUNIOR. 12
PIŁKA NOŻNA: MICHAŁ NALEPA – JUNIOR. 13 KONRAD
WIECZOREK – JUNIOR. 14 JAKUB WRÓBEL – JUNIOR 15
PIŁKA RĘCZNA: MARCIN
WAJDA – JUNIOR. 16
PŁYWANIE:
WOJCIECH
WOJDAK – JUNIOR. 17
SIATKÓWKA: EWELINA TOBIASZ – JUNIOR. 18 WERONIKA WYROBA – JUNIOR. 19
STRZELECTWO: PATRYCJA
KUBISZTAL – JUNIOR. 20 JOANNA TOMALA – JUNIOR. 21
TENIS STOŁOWY: KATARZYNA GALUS – JUNIOR. 22
TENIS ZIEMNY: KONRAD
SŁOWIK – JUNIOR. 23
PIĘCIOBÓJ NOWOCZESNY:

MAJA KLICH – JUNIOR. 24
WSPINACZKA:
IZABELA
JANIS – JUNIOR. 25 MARCIN

DZIEŃSKI – JUNIOR. 26
ŻUŻEL: MACIEJ JANOWSKI –
JUNIOR. 27 JAKUB JAMRÓG –
JUNIOR. 28

SENIORZY
BILARD: EWA GRZYB-BĄK –

na zawodniczkę można głosować wysyłając SMS o treści SENIOR. 1 na numer 72355
BOKS: DARIUSZ SĘK – SENIOR. 2
KUNG-FU: TOMASZ BILUT –
SENIOR. 3
KARTING: ŁUKASZ KIWIOR –
SENIOR. 4
PIŁKA NOŻNA: SEBASTIAN
NOWAK – SENIOR. 5 JAKUB
CZERWIŃSKI – SENIOR. 6 DARIUSZ PAWLUSIŃSKI – SENIOR.
7
WOJCIECH
WOJCIESZYŃSKI – SENIOR. 8
ŁUKASZ POPIELA – SENIOR. 9
PIŁKA RĘCZNA: MARCIN
JANAS –SENIOR. 10
MIKOŁAJ GRZESIK – SENIOR.
11 FILIP PACH – SENIOR. 12
SIATKÓWKA:
SYLWIA
STYRKOWIEC – SENIOR. 13
KAROL GALIŃSKI – SENIOR.
14
SPORTY SAMOCHODOWE:
MICHAŁ
i
GRZEGORZ
BĘBENKOWIE – SENIOR. 15
GRZEGORZ DUDA– SENIOR.
16 ADAM GŁADYSZ – SENIOR.
17
WSPINACZKA:
EDYTA
ROPEK – SENIOR. 18 KLAUDIA
BUCZEK – SENIOR. 19
JĘDRZEJ KOMOSIŃSKI – SENIOR. 20
ŻUŻEL: JANUSZ KOŁODZIEJ –
SMS o treści: SENIOR. 21
MARTIN VACULIK – SMS
o treści SENIOR. 22
Można głosować wysyłając
kupony (zamieszczamy go poniżej) albo SMS-y pod numer
72355 (koszt sms-a 2,46 zł
z VAT).
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