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Sport

REKLAMA 0725369/00

ZADZWO!:
(014) 679-89-48
(014) 626-24-95

0668-848-201
fax (014) 628-31-89

GWARANTUJEMY:
- PROFESJONALNY MONTA!
- 5 LAT PE"NEJ OBS"UGI SERWISOWEJ

NASZ PRZEDSTAWICIEL ZAPEWNI KOMPLETN" OBS#UG$
HANDLOW" W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ KLIENTA,

W TYM BEZP#ATNY POMIAR I WYCEN$.

OFERTA DLA WYGODNYCH

PRODUCENT STOLARKI OKIENNEJ PCV
BRUGMANN 5-KOMOROWY (73 mm) I ALUMINIUM YAWAL

Ple%na 410
e-mail:
biuro@mkokno.com.pl
www.mkokno.com.pl

REKLAMA 0746372/00

EURO-BUS
Przewóz osób Polska-Hiszpania

Józef Gac
Polska: (17) 22-13-758 kom. 600-770-316

Hiszpania 0034 639-736-972
wyjazd w ka!dy czwartek

Niskie ceny!!!

Zapraszamy

REKLAMA 0746361/00

Ekologiczne
betonowe zbiorniki

zapewniamy

transport hds

oraz monta!.

tel. 0 781 044 596

www.tempo.pev.pl

Pojemno"# od 3 tys. l.
oczyszczalnie "cieków - przydomowe - przemys$owe.

atest pzh.

Pojemno"# od 3 tys. l.
oczyszczalnie "cieków - przydomowe - przemys$owe.

atest pzh.

na szamba, gnojówk%, gnojowic%

REKLAMA 0678581/00

SZPITAL JEDNEGO DNIA
Ul. PCK 26, Tarnów

www.alergomed.tarnow.pl
Rejestracja tel. 0 14 627-26-25

Codziennie od 8.00 do 20.00

!Zapraszamy
do nowo otwartego gabinetu USG

!Lekarze badaj!cy
to do"wiadczeni specjali"ci:

radiologii i diagnostyki obrazowej,
chirurdzy, interni"ci i pediatrzy

posiadaj!cy certyfikaty
Polskiego Towarzystwa
Ultrasonograficznego.

!Najnowszej generacji aparat USG
z mo#liwo"ci! elektronicznego

zapisu danych.

!Mo#liwo"$ wykonywania biopsji
cienko i gruboig%owych w znieczuleniu

i pobytu na oddziale szpitalnym.

!Badania doros%ych i dzieci,
w tym noworodków.

REKLAMA 0678027/03

!ALUZJE - ROLETY
MARKIZY - MOSKITIERY

BRAMY GARA!OWE
AUTOMATYKA DO BRAM

STOLARKA OKIENNA

Tarnó w ul. Strusi!ska 10
tel./fax (014) 621 50 98

(014) 628 43 02

OG!OSZENIE 0224778/02

Tarnów, ul. Do Huty 31, 014/629-81-06
Bochnia DH ESKA, ul. Karosek 25,

0605-082-051
Tarnów, ul. Graniczna 74, 014/624-17-60

REKLAMA 0677745/00

ROLETY
!ALUZJE

MARKIZY
MOSKITIERY

BRAMY
AUTOMATY
P.P.H.U ROLTAR

Tarnó w, ul. Makuszy!skiego 41,
tel. 014-626-53-85, 0601-721-094

REKLAMA 0673959/00

Z!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 0673863/00

OMEGA

TECHNIK FARMACEUTYCZNY

uprawnienia szko!y publicznej

ul. Kwiatkowskiego 17
Tarnów, tel. 014-688-99-00

www.omega.szkola.pl

REKLAMA 0673598/00

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 0745599/00

WWW.KRECIK.TARNOW.NET.PL

Firma Ogrodniczo-Le!na "KKRREECCIIKK"
UL. KRAKOWSKA 87, 33-100 TARNÓW

TEL. ( 014) 622 26 50, (014) 6283658
FAX 0 14 628 36 58, (0) 600 875 713 
GODZINY OTWARCIA 8:00- 16: 00

REKLAMA 0746456/01

Bardzo ci!"kiej przeprawy dzi#
(godz.16) spodziewa si!w poje-
dynku wyjazdowym z Ruchem
WysokieMazowieckieliderdru-
giej ligi Bruk-Bet Nieciecza.

PodopieczniMarcinaJa$ochy
przygotowuj% si!do tego poje-
dynku z dala od Niecieczy.
Od soboty przebywali w I$awie.
Wczoraj przyjechali do Ostrowi
Mazowieckiej.Tamsp!dz%noc,
adzi#pojad%doWysokiegoMa-
zowieckiego.

Spotkanie z Ruchem to prze-
$o"onymeczz11kwietnia.Wów-
czas zosta$o odwo$ane ze
wzgl!du na "a$ob! narodow%.
Ruch to niezwykle solidna dru-
"yna.Wiosn% spisujesi!bardzo
dobrze. Przegra$a tylko raz.
A od pi!ciu kolejnych spotka&
nie zazna$a pora"ki. Ten mecz
zapowiada si! równie" jako po-

jedynek nie'le graj%cych defen-
syw. Ruchodtrzechspotka&nie
straci$bramki.Bruk-Betwtejsta-
tystyce jest lepszy o jeden poje-
dynek.

Trener Marcin Ja$ocha zdaje
sobiespraw!,"ejegopodopiecz-
nych czeka dzi# bardzo ci!"ka
przeprawa. – Przed nim jeszcze
trudniejszezadanieni"wI$awie.

Ruchjestniezwyklegro'ny.Do-
brze prezentuje si!wiosn%. Za-
mierzamy jednak pokaza( si!
z jak najlepszej strony. Mam na-
dziej!,"ewtympojedynkulepiej
wygl%da(b!dzie nasze rozegra-
nie pi$ki. Pod tym wzgl!dem nie
prezentujemy takiego poziomu
jak w rundzie jesiennej. Potra-
fimy wymieni( trzy-cztery po-

dania a potem co# szwankuje –
dodaje trener Ja$ocha.

Dzi#w zespole Bruk-Betu za-
braknie pauzuj%cego za kartki
PiotraKota. Dokadrywracana-
tomiast Mateusz Le#niowski.
Nie zagraj% jednak"e Adrian
Fedoruk i Norbert Baran. Obaj,
ze wzgl!dów zdrowotnych, nie
pojechali z zespo$em.

B!dziejeszczeci!"ej
ni"zJeziorakiem

Wspotkaniu zRuchemsporo zale!e"b#dzie odPaw$aCygnara (niebieska koszulka)
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bBruk-Betchce
kontynuowa#
dobr$pass!

bDzi%niezagra
pauzuj$cy
zakartkiPiotrKot

AndrzejMizera

Wprzedostatniejkolejcerozgry-
wek o mistrzostwo I ligi tenisa
sto$owegozawodniczkiGaluksu
Skrzyszów odnios$y siedemna-
ste w lidze kolejne zwyci!stwo.
W zaleg$ym meczu we w$asnej
hali pokona$y trzeci w tabeli ze-
spó$KU AZS Wroc$aw 7:3.

Dwa punkty zdoby$a Magda-
lena Górowska. Po jednej partii
wygra$y Jolanta Szatko-Nowak,
Katarzyna Górka i Katarzyna
Galus. Kolejne punkty zdoby$y
w grach deblowych. Górowska
z Górk% oraz Szatko-Nowak
i Galus.

W ostatnim ligowym poje-
dynku zawodniczki Galuksu
udowodni$y,"ewlidzeniemia$y
sobie równych. Po raz drugi
w rozgrywkach pokona$y zaj-
muj%ce drug% lokat! rywalki
z MKSTS II Polkowice. Wygra$y
pewnie 7:3. Po dwa punkty zdo-
by$y w meczu Magdalena
GórowskaiKatarzynaGalus.Gr!
indywidualn%wygra$ate"Kata-
rzyna Górka. O ko&cowym suk-
cesie skrzyszowianek przes%-
dzi$y dwa zwyci!skie pojedynki
deblowe. Wygra$y Górowska
zGórk% iSzatko-NowakzGalus.

TenisistkiGaluksumimozde-
cydowanegowygraniarywaliza-
cjinieprzyst%pi%dobara"owych
spotka&oawansdoekstraklasy.

Decyzj! o rezygnacji podj%$
zarz%d klubu. W przes$anym
donaszejredakcjio#wiadczeniu
czytamy:

– Mimo wygranej rywalizacji
w I lidze grupy po$udniowej
LUKS Galuks nie przyst%pi
do bara"y. Sk$ada si!na to kilka
czynników. Zdaniem zarz%du
klubu, system rozgrywek, czyli
gra na jednym stole do trzech
wygranych, w"aden sposób nie
przyczyniasi!dopropagowania
tenisa sto$owego. Czas i koszty

wyjazdów do innych miast,
tak"e na pó$nocy Polski, nie s%
wspó$mierneanidokorzy#ciza-
wodniczekmog%cychzagra(za-
ledwie jedno spotkanie, ani
do czasu ca$ego meczu (w eks-
tremalnych przypadkach mo"e
si! on zako&czy( po pó$ go-
dziny). Ponadto liczba dopusz-
czonych zagranicznych zawod-
niczek nie ma na celu promocji
dyscypliny. W wi!kszo#ci klu-
bówekstraklasywyst!puj%dwie
a nawet trzy zawodniczki z za-
granicy (w tym jedna z polskim
paszportem). Na listach rankin-
gowychpró"noszuka(naczo$o-
wychmiejscachpolskichtenisi-
stek. Zaledwie „ocieraj% si!”
opierwsz%dziesi%tk!.Pojedynki
Chinki z Chink% z polskim pa-
szportem nie s%zbyt atrakcyjne
dlawidzów.Otym,"ezespó$z$o-

"ony z polskich zawodniczek
jest bez szans w pojedynku
z „chi&skimi” zespo$ami#wiad-
czy cho(by miejsce zespo$u
GorceNowyTarg.Wprzypadku
naszegoklubuniechodziobrak
mo"liwo#ci sprowadzenia teni-
sistekzinnychkrajów,aleoma$%
atrakcyjno#(spotka&.Uwa"amy
te","e zbyt ma$a ilo#(gier oraz
zbytdu"aliczbaobcokrajowców
nie wp$ywa pozytywnie na roz-
wójm$odychpolskichtenisistek.

Sk$adnaszejdru"ynawdu"ej
mierze chcemy opiera(na m$o-
dych,naszychzawodniczkach–
czytamywo#wiadczeniupodpi-
sanymprzezprezesaKrzysztofa
Galusa.

Skrzyszowianki
rezygnuj!zbara"ów
RomanKiero!ski

Wostatnim
pojedynku
skrzyszowianki
potwierdzi$y
jakies%mocne


