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Dru!ynaDarkomuwygra"aTur-
niej Oldbojów, który upami#t-
nia" Janusza Prochota i Adama
Hutniczaka.

Wzmaganiachuczestniczy"o
osiem zespo"ów. Na pocz$tku
czeka"a je rywalizacja w dwóch
grupach.Zmaganiaw pierwszej
wygra"o Kapro przed Wod-
Kanem,GacusiamiorazZMTar-
nów. W drugiej najlepsz$ dru-
!yn$ okaza"a si# Darkom,
przed Topicarem, Profisem
i Belferkiem. W pó"finale Kapro
przegra"o z Topicarem 1:4, Dar-
kom pokona" Wod-Kan 3:1.
W meczu o trzecie miejsce
Wod-Kan okaza" si# lepszy
od Kapro 5:1.

Wbardzo emocjonuj$cym fi-
nale Darkom zwyci#!y" Topicar
2:1. Najlepsza dru!yna zagra"a
wsk"adzie: Józef Ogorzelec, Da-
niel Popiela, Miros"aw Kozio",
Wac"aw Maciosek, Artur
Wst#pnik, Filip Król, Tomasz
Juszczyk i Dariusz Szlachetka.
(anmi)

B
adania i praca na si-
"owni – takie by"y
g"ówne punkty pier-
wszego tygodnia

przygotowa% do sezonu pi"ka-
rzy Termaliki Bruk-Betu
Nieciecza.

Podopieczni Kazimierza Mo-
skala na pierwszych zaj#ciach
spotkali si# w poniedzia"ek. Nie
kryli z tego powodu rado&ci.
– Mo!na powiedzie', !e naresz-
cie ruszamy. W domu ju! nie
mog"em wysiedzie'. Indywidu-
alne zaj#cia to przecie! nie to,
co „regularne” trenowanie –
przyznawa" pomocnik, Piotr
Ceglarz.

Entuzjazmu nie brakowa"o
równie! Emilowi Drozdowi-
czowi. – Nie ukrywam, !e cze-
ka"em na ten trening. Fajnie
by"o si# spotka' z kolegami –
mówi napastnik. Drozdowicz
móg" si# z nimi podzieli' wra-
!eniami zzaleg"ej... podró!y po-
&lubnej, podczas której odwie-
dzi" Egipt.

Komplementów swym podo-
piecznym nie szcz#dzi" trener
Kazimierz Moskal. – Mieli d"ug$
przerw#. Podczas niej ka!dy
trenowa" indywidualnie. Robili
to niezwykle solidnie. Nikt nie
mia" nadwagi. To buduj$ce.
Mam nadziej#, !e z tak du!ym
zaanga!owaniem b#d$ 'wiczy'
w najbli!szych tygodniach –
przekonuje szkoleniowiec.

Zawodnicy musieli jednak
najpierw podda' si# ró!nym ba-

daniom. Odwiedzili wi#c jedn$
z tarnowskich przychodni,
gdzie dok"adnie sprawdzono
stan ich zdrowia. – To by"y ru-
tynowe badania, które odby-
waj$ si# co pó" roku. Bez nich
nie mo!na podbi' zawodnikom
kart zdrowia – informuje Mo-
skal.

Wczoraj na boisku
ze sztuczn$ traw$ Wolanii
Wola Rz#dzi%ska, zespó" mia"
zaplanowane testy wydol-
no&ciowe. Na tym obiekcie

pierwszoligowiec b#dzie treno-
wa". Na zaj#ciach ma równie!
spotyka' si# w Niecieczy oraz
na boisku ze sztuczn$ traw$
w D#bicy.

Pierwsze dni to dla wicelidera
pierwszej ligi praca na si"owni
oraz treningi „tlenowe”. –
Do tego dojd$ równie! zaj#cia
z pi"kami – opowiada szkole-
niowiec.

W tym tygodniu „S"oniki”
trenowa"y z nowym nabytkiem
– Jakubem Wróblem. W zaj#-

ciach nie uczestniczy" Jakub Bi-
skup, który rehabilituje si#
po zerwaniu wi$zade". Z dwóch
pierwszych treningów zwol-
niony by" równie! Krzysztof
Lipecki.

– Przerwa zwi$zana by"a
z ma"ymi komplikacjami, jakie
mia"em po zabiegu korekty le-
wego oka. Pó" roku wcze&niej
podobny wykona"em na pra-
wym oku. Dzi#ki temu nie mu-
sz# gra' w szk"ach kontakto-
wych – informuje pomocnik.

„S!oniki” ju" trenuj#
b Kazimierz Moskal chwali! podopiecznych, bo wrócili
bez nadwagi. Przed pi!karzami teraz ci"#ka praca

Andrzej Mizera

Podczaspierwszychzaj!"pogodanie rozpieszcza#a „S#oników”.Pi#karzomto jednaknieprzeszkadza#o

Pi!ka no"na

F
O
T
.G
R
Z
E
G
O
R
Z
G
O
L
E
C

Pi!ka halowa

Darkom
zwyci$ski

Poni!ej – na pro&b# czytelni-
ków – prezentujemy list# kan-
dydatów w naszym plebiscycie
na najpopularniejszych spor-
towców regionu.
JUNIORZY:
BOKS:PAULINA BOGO( – na
zawodniczk# mo!na wysy"a'
SMS o tre&ci JUNIOR. 1. na nu-
mer 72355 JUSTYNA WALA) –
JUNIOR. 2 DAMIAN KIWIOR –
JUNIOR. 3 KRYSTIAN RACZEK
– JUNIOR. 4
BRYD!SPORTOWY: B*A+EJ
KRAWCZYK – JUNIOR. 5
JUDO: MARTYNA
ANDRUSIEWICZ – JUNIOR. 6
MI*OSZ P,KALA – JUNIOR. 7
MICHA* LE)NIAK – JUNIOR.
8
KARATE: MAREK KIE*BASA
– JUNIOR. 9
KARTING: KACPER SZCZU-
REK – JUNIOR. 10
KUNG-FU:GABRIELA +MUDA
– o tre&ci JUNIOR. 11
LEKKA ATLETYKA: EWA
*ABNO – JUNIOR. 12
PI"KANO!NA: MICHA* NA-
LEPA – JUNIOR. 13 KONRAD
WIECZOREK – JUNIOR. 14 JA-
KUB WRÓBEL – JUNIOR 15
PI"KA R#CZNA: MARCIN
WAJDA – JUNIOR. 16
P"YWANIE: WOJCIECH
WOJDAK – JUNIOR. 17
SIATKÓWKA:EWELINA TO-
BIASZ – JUNIOR. 18 WERO-
NIKA WYROBA – JUNIOR. 19
STRZELECTWO: PATRYCJA
KUBISZTAL – JUNIOR. 20 JO-
ANNA TOMALA – JUNIOR. 21
TENIS STO"OWY: KATA-
RZYNA GALUS – JUNIOR. 22
TENIS ZIEMNY: KONRAD
S*OWIK – JUNIOR. 23
PI#CIOBÓJNOWOCZESNY:
MAJA KLICH – JUNIOR. 24
WSPINACZKA: IZABELA
JANIS – JUNIOR. 25 MARCIN

DZIE(SKI – JUNIOR. 26
!U!EL: MACIEJ JANOWSKI –
JUNIOR. 27 JAKUB JAMRÓG –
JUNIOR. 28
SENIORZY
BILARD: EWA GRZYB-B-K –
na zawodniczk# mo!na g"oso-
wa' wysy"aj$c SMS o tre&ci SE-
NIOR. 1 na numer 72355
BOKS: DARIUSZ S,K – SE-
NIOR. 2
KUNG-FU: TOMASZ BILUT –
SENIOR. 3
KARTING:*UKASZ KIWIOR –
SENIOR. 4
PI"KA NO!NA: SEBASTIAN
NOWAK – SENIOR. 5 JAKUB
CZERWI(SKI – SENIOR. 6 DA-
RIUSZ PAWLUSI(SKI – SE-
NIOR. 7 WOJCIECH
WOJCIESZY(SKI – SENIOR. 8
*UKASZ POPIELA – SENIOR. 9
PI"KA R#CZNA: MARCIN
JANAS –SENIOR. 10
MIKO*AJ GRZESIK – SENIOR.
11 FILIP PACH – SENIOR. 12
SIATKÓWKA: SYLWIA
STYRKOWIEC – SENIOR. 13
KAROL GALI(SKI – SENIOR.
14
SPORTYSAMOCHODOWE:
MICHA* i GRZEGORZ
B,BENKOWIE – SENIOR. 15
GRZEGORZ DUDA– SENIOR.
16 ADAM G*ADYSZ – SENIOR.
17
WSPINACZKA: EDYTA
ROPEK – SENIOR. 18 KLAUDIA
BUCZEK – SENIOR. 19
J,DRZEJ KOMOSI(SKI – SE-
NIOR. 20
!U!EL: JANUSZ KO*ODZIEJ –
SMS o tre&ci: SENIOR. 21
MARTIN VACULIK – SMS
o tre&ci SENIOR. 22

Mo!na g"osowa' wysy"aj$c
kupony (zamieszczamy go po-
ni!ej) albo SMS-y pod numer
72355 (koszt sms-a 2,46 z"
z VAT).

Jest niewiele czasu
na oddanie g!osu

Plebiscyt

OG!OSZENIE

Wójta Gminy Tarnów
o ponownym wy!o"eniu do publicznego wgl#du

projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
w cz$%ci miejscowo%ci Koszyce Wielkie, Zg!obice, Koszyce Ma!e (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 pó!niejszymi zmianami) i art. 39 ust 1 pkt 2 w zwi"zku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia
3 pa!dziernika 2008 roku o udost#pnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spo%ecze&stwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddzia%ywania na $rodowisko (Dz.U. nr 199 poz. 1227 z pó!niejszymi zmianami), a tak'e
stosownie do Uchwa%y Rady Gminy Tarnów nr XLI/400/2009 z dnia 30.12.2009 r., nr XLI/402/2009 z dnia 30.12.2009 r.,
nr XLI/403/2009 z dnia 30.12.2009 r., nr XLI/399/2009 z dnia 30.12.2009 r i nr XLI/393/2009 z dnia 30.12.2009 r. za-
wiadamiam o ponownym wy%o'eniu do publicznego wgl"du projektów miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego w cz#$ci miejscowo$ci Koszyce Wielkie, Zg%obice, Koszyce Ma%e (dwa plany) i Radlna na obszarze gminy
Tarnów wraz z prognoz" oddzia%ywania na $rodowisko.

Wy%o'enie projektów miejscowych planów wraz z prognozami oddzia%ywania na $rodowisko odbywa( si# b#dzie
w dniach od 4.02.2013 r. do 4.03.2013 r. w siedzibie Urz#du Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, pokój
nr 105 w godzinach 7.30 – 15.30.
Dyskusja publiczna nad przyj#tymi w projektach planów rozwi"zaniami odb#dzie si# w dniu 22.02.2013 r. w siedzi-
bie Urz#du Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, pokój nr 207, o godz. 9.00 – Koszyce Ma!e (dwa plany),
godz. 10.30 – Koszyce Wielkie, godz. 12.00 – Zg!obice, 13.30 – Radlna.
Uwagi i wnioski do projektów mo'e wnosi( ka'dy, kto kwestionuje ustalenia przyj#te w projektach planów wy%o'onych
do publicznego wgl"du. Uwagi i wnioski do projektów planów nale'y sk%ada( na pi$mie lub w postaci elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy wa'nego kwalifikowanego certyfikatu,
do Wójta Gminy Tarnów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a tak'e ozna-
czenia nieruchomo$ci, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.03.2013 r.
Uwagi i wnioski do prognoz oddzia%ywania na $rodowisko mog" by( wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protoko%u,
za pomoc" $rodków komunikacji elektronicznej bez konieczno$ci opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektro-
nicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.03.2013 r.
Organem w%a$ciwym w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Tarnów.

Grzegorz Kozio%
Wójt Gminy Tarnów
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