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Nalepagrałwkadrze,
koledzyodpoczywali

Mała zaliczka tarnowian

Piotr Pietras

Wpierwszymmeczupółfinałowymplay-offEneaEkstraligizespół Azotów Tauronu pokonał
na własnym torze drużynę
Unibaksu Toruń 48:42, rozmiary zwycięstwa nie są jednak
natyle wysokie,by tarnowianie
spokojnie mogli przystąpić do
meczu rewanżowego, który rozegrany zostanie 16 września
na torze rywali.
Zespół tarnowski bardzo solidnie przygotował się do niedzielnegomeczu.Zawodnicy„Jaskółek”nimprzystąpilidomeczu
z Unibaksem, przejechali sporo
okrążeńtarnowskiegotoru,wy-

dawało się więc, że będą mieli
motocykledoskonaleprzygotowane do walki z torunianami.
Obserwującrywalizacjęnatorze,
niewyglądałotojużtakdobrze.
–Nieukrywam,żeliczyliśmy
na nieco wyższe zwycięstwo
wpierwszymmeczu.Zaczęliśmy
całkiem dobrze i po 10 biegach
prowadziliśmy już różnicą 10
punktów. Zespół z Torunia ma
jednakwswoichszeregachwielu
bardzo dobrych zawodników,
którzy szybko potrafili dopasować się do naszego toru. Poza
tym torunianie umiejętnie korzystali z rezerwy taktycznej
ibardzotrudnobyłonamodskoczyć na większą ilość punktów
– przyznał trener Azotów
TauronuMarekCieślak.
Wdrużynietarnowskiejzdecydowanie najlepiej spisali się
Janusz Kołodziej i Martin
Vaculik, którzy zdobyli po 10
punktów. W ostatnim wyścigu
zawodów obaj całkowicie jednakzawiedli,wyraźnieprzegrywając rywalizację z duetem
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torunian Ryan Sullivan – Chris
Holder. – W ostatnim wyścigu
zawodów popełniłem błąd, źle
obierałembowiemścieżkiidlategoniewyprzedziłemżadnego
zrywali.Niedzielnymecznajle-

piej pokazał, że w strefie medalowejniemajużsłabychdrużyn.
Mimo że wygraliśmy różnicą
tylko sześciupunktów,towmeczu rewanżowym jesteśmy
w stanie utrzymać tę przewagę
– podkreślił Janusz Kołodziej.
Wniedzielnymmeczuznacznie poniżej swoich możliwości
pojechałnajlepszyjunior„Jaskółek”MaciejJanowski.Wzasadzie
poza bardzo dobrym występem
w4.wyścigu,wktórympodoskonałym starcie pokonał najlepszego zawodnika Unibaksu
– Holdera, w pozostałych, choć
bardzo ambitnie walczył, pojechałponiżejoczekiwań.
Sytuacja zespołu tarnowskiego przed rewanżem w Toruniu nie jest najlepsza, ale też nie
jestbeznadziejna.–Wmeczurewanżowym nie nastawiamy się
na obronę skromnej zaliczki
zTarnowa.Będziemychcieliwygrać, gdyż tylko takie podejście
do meczu może przynieść nam
końcowysukces–podkreśliłtrenerCieślak.
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FOT.SEBASTIAN MACIEJKO

b Martin Vaculik
i Janusz Kołodziej
zdobyli po 10 pkt
b Mistrz świata
juniorów pojechał
poniżej oczekiwań

W akcji Martin Vaculik
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Piotr Pietras

W weekend zespół Termaliki
Bruk-Betu nie rozgrywał meczu
ligowego. Niecieczanie mieli się
zmierzyć z Arką Gdynia, jednak
ze względu na powołanie kilku
gdynian do młodzieżowych reprezentacjiPolskispotkanieprzełożonona26września.
–Przerwęwrozgrywkachwykorzystaliśmynasolidnetreningi.
Zawodnicy w weekend mieli
także okazję do odpoczynku,
który powinien być dla nich pomocny, gdyż w drugiej połowie
września będziemy rozgrywali
mecze co trzy dni – podkreślił
szkoleniowiec Termaliki BrukBetuKazimierzMoskal.
Wpiątek, w ramach treningu,
niecieczanie rozegrali grę wewnętrzną. Przećwiczyli podczas
niej kilka elementów, które będą
później mogli wykorzystać
w czasie meczów ligowych. – Ze
względu na kontuzje kilku zawodników mieliśmy mały problem z zestawieniem dwóch dru1808448/00

żyn,alejakośsobieporadziliśmy.
Przygotowujemy się do piątkowego pojedynku z drużyną GKS
Katowice, w którym, mam nadzieję, podtrzymamy zwycięską
passę w meczach wyjazdowych
–powiedziałtrenerniecieczan.
Zzawodnikówleczącychkontuzjezdrużynąnadalnietrenują
obrońca Damian Skołorzyński
i pomocnik Krzysztof Kaczmarczyk. Przypomnijmy, że
w trakcie rehabilitacji po operacjachłąkotkiikolanasątakżeDariuszJareckiiJakubBiskup.
Od początku września w treningach nie uczestniczył także
Michał Nalepa, który został powołany do reprezentacji Polski
U-20,prowadzonejprzeztrenera
Władysława Żmudę. Polacy rozegrali w tym czasie dwa mecze
wramachTurniejuCzterechNarodów. Obrońca „Słoników” zagrałwspotkaniachzeSzwajcarią
(2:1) i Niemcami (2:2). W drugim
z tych pojedynków zdobył
pierwszą bramkę dla zespołu
biało-czerwonych.
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Burmistrz Miasta Bochnia
ogłasza
drugi przetarg ustny nieograniczony
na wynajem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Rynek 14
w Bochni. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 63,95 m2. Lokal
składa się z 4 pomieszczeń. Wyposażony jest w instalację elektryczną i wod.-kan. Brak ogrzewania i instalacji gazowej. Branża nieuciążliwa – handlowa, usługowa, biurowa. Cena wywoławcza
czynszu najmu 75,00 zł/m2/m-c + obowiązująca stawka podatku
VAT. Wadium w wysokości 5000,00 zł. Okres najmu 3 lata – od 1
października 2012 r. Przetarg odbędzie się w dniu 26 września 2012
r. o godz. 9.00 w budynku Urzędu Miasta Bochnia przy ul. Kazimierza Wielkiego 2, sala nr 100. Warunkiem przystąpienia do ww.
przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bochnia nr 74 1240 1431 1111 0010 0293 1934
prowadzony w PKO SA I Oddział w Krakowie, I Filia w Bochni, Rynek 17, w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 26 września 2012 r.
do godz. 8.30 wpłata znajdowała się na rachunku Urzędu. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do zapoznania się z dokumentacją przetargu, a następnie do podpisania stosownego
oświadczenia. O uciążliwości branży decyduje organizujący
przetarg. Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy powoduje przepadek wadium. Lokal można oglądać po wcześniejszym ustaleniu terminu z administratorem, tj. Bocheńskimi
Zakładami Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bochni, ul. Kazimierza
Wielkiego 2, tel. (14) 611 80 19. Dodatkowe informacje udzielane są
w Urzędzie Miasta Bochnia, pok. nr 118, tel. (14) 614 91 43; strona internetowa: www.bip.um.bochnia.pl
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ZŁOMOWANIE POJAZDÓW

CENY PROMOCYJNE

• płacimy gotówką
• transport
• zaświadczenia do wyrejestrowania

FHUP ”PODRAZA” OFERUJE
W CIĄGŁEJ SPRZEDAŻY WĘGIEL:
- KOSTKA KW PIAST
- ORZECH KHW MYSŁOWICE
- ORZECH KHW STASZIC
- ORZECH KW JANKOWICE
- ORZECH KW PIAST
- MIAŁ WĘGLOWY KLASA ‘’19’’
- MIAŁ WĘGLOWY KLASA ‘’23’’
- EKOGROSZEK KW BOBREK LUZ
- EKOGROSZEK KW BOBREK PAK.

820 ZŁ
780 ZŁ
780 ZŁ
780 ZŁ
740 ZŁ
480 ZŁ
550 ZŁ
830 ZŁ
880 ZŁ

• JAKOŚĆ WĘGLA GWARANTOWANA

ZZP „DESAL” S. C. Łukanowice
k/Tarnowa tel. 014/634-04-06
pn.-pt. 8.30-16.30, sob. 8-13
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NA SZAMBA, GNOJÓWKĘ, GNOJOWICĘ,
DESZCZÓWKĘ, DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.
ZBIORNIKI RETENCYJNE, POŻAROWE,
STUDNIE WODOMIERZOWE

ZBIORNIKI BETONOWE

ZŁOMOWANIE
POJAZDÓW

POJ. OD 3 TYS. L, ATEST PZH.

ODBIÓR OD KLIENTA

• MOŻLIWOŚĆ TRANSPORTU
Z DOSTAWĄ NA MIEJSCE

ZAPEWNIAMY
TRANSPORT
ORAZ MONTAŻ.

TEL. 14 6790 081

TEL. 603 609 347
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PŁACIMY GOTÓWKĄ
NR TEL 12 353 03 72,
609599 920

1819594/00
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PRYWATNA SZKOŁA MAKSYLEWICZA
Zakład sprzedaży:

• Tarnów, ul. Spokojna 6,
(014) 626-63-48

BETON

w Brzesku, ul. Piastowska 7

www.technikum.brzesko.edu.pl
prowadzi nabór do klasy I (system zaoczny)

TOWAROWY
Zakład sprzedaży:

• Dębno, (014) 665-87-45
1800036/00

• Liceum Ogólnokształcącego
po ZSZ (2 lata)
• Liceum Ogólnokształcącego
dla Dorosłych po gimnazjum
lub 8-letniej szkole podstawowej (3 lata)
• Technikum Uzupełniającego po ZSZ
(3 lata) w zawodach
- technik handlowiec
- technik budownictwa

• Policealnej Szkoły Zawodowej
(bez matury)
• Technik informatyk
• Technik BHP
• Technik administracji
• Technik rachunkowości
• Technik usług kosmetycznych
• Technik budownictwa, handlowiec
usług fryzjerskich
logistyk, hotelarstwa
- w formie kursów kwalifikacyjnych

Zapisy do szkoły od 1.06.2012 r. w sekretariacie SZKOŁY w czasie zajęć w czerwcu lub w Brzesku,
ul. Piastowska 7 (prywatny budynek naprzeciw ZSP nr 2) w każdy poniedziałek, środę i piątek w godzinach
od 15.00 do 17.00 lub dowolnie, innym terminie po uzgodnieniu telefonicznym.
Rozpoczęcie zajęć 2 września 2012 r. Zajęcia sobota-niedziela co 2 tygodnie. Szkoła posiada
uprawnienia szkoły publicznej. Szkoła wydaje zaświadczenia dla celów rentowych, ZUS. Szkoła
wydaje opinię do celów stypendialnych. Legitymacje szkolne. Konkurencyjne ceny. Matura i egzaminy zewnętrzne w szkole.

Można również zapisać się elektronicznie na naszej stronie internetowej
Szczegółowe informacje:
tel.: 792027798 lub 693354753, tel.: 606283130 lub 14 671 43 43, tel.: 693354750 lub 14 6633242

