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W weekend zespó! Termaliki
Bruk-Betu nie rozgrywa! meczu
ligowego. Niecieczanie mieli si"
zmierzy# z Ark$ Gdynia, jednak
ze wzgl"du na powo!anie kilku
gdynian do m!odzie%owych re-
prezentacjiPolskispotkanieprze-
!o%onona26wrze&nia.

–Przerw"wrozgrywkachwy-
korzystali&mynasolidnetreningi.
Zawodnicy w weekend mieli
tak%e okazj" do odpoczynku,
który powinien by# dla nich po-
mocny, gdy% w drugiej po!owie
wrze&nia b"dziemy rozgrywali
mecze co trzy dni – podkre&li!
szkoleniowiec Termaliki Bruk-
BetuKazimierzMoskal.

W pi$tek, w ramach treningu,
niecieczanie rozegrali gr" we-
wn"trzn$. Prze#wiczyli podczas
niej kilka elementów, które b"d$
pó'niej mogli wykorzysta#
w czasie meczów ligowych. – Ze
wzgl"du na kontuzje kilku za-
wodników mieli&my ma!y prob-
lem z zestawieniem dwóch dru-

%yn,alejako&sobieporadzili&my.
Przygotowujemy si" do pi$tko-
wego pojedynku z dru%yn$ GKS
Katowice, w którym, mam na-
dziej", podtrzymamy zwyci"sk$
pass" w meczach wyjazdowych
–powiedzia!trenerniecieczan.

Zzawodnikówlecz$cychkon-
tuzjezdru%yn$nadalnietrenuj$
obro(ca Damian Sko!orzy(ski
i pomocnik Krzysztof Kacz-
marczyk. Przypomnijmy, %e
w trakcie rehabilitacji po opera-
cjach!$kotkiikolanas$tak%eDa-
riuszJarecki iJakubBiskup.

Od pocz$tku wrze&nia w tre-
ningach nie uczestniczy! tak%e
Micha! Nalepa, który zosta! po-
wo!any do reprezentacji Polski
U-20,prowadzonejprzeztrenera
W!adys!awa )mud". Polacy ro-
zegrali w tym czasie dwa mecze
wramachTurniejuCzterechNa-
rodów. Obro(ca „S!oników” za-
gra!wspotkaniachzeSzwajcari$
(2:1) i Niemcami (2:2). W drugim
z tych pojedynków zdoby!
pierwsz$ bramk" dla zespo!u
bia!o-czerwonych.

Nalepagra!wkadrze,
koledzyodpoczywali
PiotrPietras

Wpierwszym meczu pó!fina!o-
wymplay-offEneaEkstraligize-
spó! Azotów Tauronu pokona!
na w!asnym torze dru%yn"
Unibaksu Toru( 48:42, roz-
miary zwyci"stwa nie s$ jednak
natyle wysokie, by tarnowianie
spokojnie mogli przyst$pi# do
meczu rewan%owego, który ro-
zegrany zostanie 16 wrze&nia
na torze rywali.

Zespó! tarnowski bardzo so-
lidnie przygotowa! si" do nie-
dzielnegomeczu.Zawodnicy„Ja-
skó!ek”nimprzyst$pilidomeczu
z Unibaksem, przejechali sporo
okr$%e(tarnowskiegotoru,wy-

dawa!o si" wi"c, %e b"d$ mieli
motocykledoskonaleprzygoto-
wane do walki z torunianami.
Obserwuj$crywalizacj"natorze,
niewygl$da!otoju%takdobrze.

–Nieukrywam,%eliczyli&my
na nieco wy%sze zwyci"stwo
wpierwszymmeczu.Zacz"li&my
ca!kiem dobrze i po 10 biegach
prowadzili&my ju% ró%nic$ 10
punktów. Zespó! z Torunia ma
jednakwswoichszeregachwielu
bardzo dobrych zawodników,
którzy szybko potrafili dopaso-
wa# si" do naszego toru. Poza
tym torunianie umiej"tnie ko-
rzystali z rezerwy taktycznej
ibardzotrudnoby!onamodsko-
czy# na wi"ksz$ ilo&# punktów
– przyzna! trener Azotów
TauronuMarekCie&lak.

Wdru%ynie tarnowskiej zde-
cydowanie najlepiej spisali si"
Janusz Ko!odziej i Martin
Vaculik, którzy zdobyli po 10
punktów. W ostatnim wy&cigu
zawodów obaj ca!kowicie jed-
nakzawiedli,wyra'nieprzegry-
waj$c rywalizacj" z duetem

torunian Ryan Sullivan – Chris
Holder. – W ostatnim wy&cigu
zawodów pope!ni!em b!$d, 'le
obiera!em bowiem &cie%ki i dla-
tegoniewyprzedzi!em%adnego
zrywali. Niedzielny mecz najle-

piej pokaza!, %e w strefie meda-
lowejniemaju%s!abychdru%yn.
Mimo %e wygrali&my ró%nic$
tylko sze&ciupunktów,towme-
czu rewan%owym jeste&my
w stanie utrzyma# t" przewag"
– podkre&li! Janusz Ko!odziej.

Wniedzielnymmeczuznacz-
nie poni%ej swoich mo%liwo&ci
pojecha!najlepszyjunior„Jaskó-
!ek”MaciejJanowski.Wzasadzie
poza bardzo dobrym wyst"pem
w4.wy&cigu,wktórympodosko-
na!ym starcie pokona! najlep-
szego zawodnika Unibaksu
– Holdera, w pozosta!ych, cho#
bardzo ambitnie walczy!, poje-
cha!poni%ejoczekiwa(.

Sytuacja zespo!u tarnow-
skiego przed rewan%em w Toru-
niu nie jest najlepsza, ale te% nie
jestbeznadziejna.–Wmeczure-
wan%owym nie nastawiamy si"
na obron" skromnej zaliczki
zTarnowa.B"dziemychcieliwy-
gra#, gdy% tylko takie podej&cie
do meczu mo%e przynie&# nam
ko(cowysukces–podkre&li!tre-
nerCie&lak.

Ma!a zaliczka tarnowian
bMartinVaculik
iJanuszKo!odziej
zdobylipo10pkt

bMistrz"wiata
juniorówpojecha!
poni#ejoczekiwa$

PiotrPietras

WakcjiMartinVaculik
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Burmistrz Miasta Bochnia

og!asza

drugi przetarg ustny nieograniczony

na wynajem lokalu u!ytkowego w budynku przy ul. Rynek 14
w Bochni. Powierzchnia u"ytkowa lokalu wynosi 63,95 m2. Lokal
sk!ada si# z 4 pomieszcze$. Wyposa"ony jest w instalacj# elektrycz-
n% i wod.-kan. Brak ogrzewania i instalacji gazowej. Bran"a nie-
uci%"liwa – handlowa, us!ugowa, biurowa. Cena wywo!awcza
czynszu najmu 75,00 z"/m2/m-c + obowi%zuj%ca stawka podatku
VAT. Wadium w wysoko#ci 5000,00 z". Okres najmu 3 lata – od 1
pa&dziernika 2012 r. Przetarg odb#dzie si# w dniu 26 wrze#nia 2012
r. o godz. 9.00 w budynku Urz#du Miasta Bochnia przy ul. Kazi-
mierza Wielkiego 2, sala nr 100. Warunkiem przyst%pienia do ww.
przetargu jest wp!acenie wadium w pieni%dzu na rachunek banko-
wy Urz#du Miasta Bochnia nr 74 1240 1431 1111 0010 0293 1934
prowadzony w PKO SA I Oddzia! w Krakowie, I Filia w Bochni, Ry-
nek 17, w takim terminie, aby najpó&niej w dniu 26 wrze'nia 2012 r.
do godz. 8.30 wp!ata znajdowa!a si# na rachunku Urz#du. Przyst$-
puj%cy do przetargu zobowi%zani s% do zapoznania si$ z do-
kumentacj% przetargu, a nast$pnie do podpisania stosownego
o#wiadczenia. O uci%!liwo#ci bran!y decyduje organizuj%cy
przetarg. Uchylenie si# wygrywaj%cego przetarg od zawarcia umo-
wy powoduje przepadek wadium. Lokal mo"na ogl%da( po wcze-
'niejszym ustaleniu terminu z administratorem, tj. Boche$skimi
Zak!adami Us!ug Komunalnych Sp. z o.o. w Bochni, ul. Kazimierza
Wielkiego 2, tel. (14) 611 80 19. Dodatkowe informacje udzielane s%
w Urz#dzie Miasta Bochnia, pok. nr 118, tel. (14) 614 91 43; stro-
na internetowa: www.bip.um.bochnia.pl

REKLAMA 1851082/00

REKLAMA 1800036/00

REKLAMA 1809077/00

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

• Liceum Ogólnokszta"c%cego
po ZSZ (2 lata)

• Liceum Ogólnokszta"c%cego
dla Doros"ych po gimnazjum
lub 8-letniej szkole podstawowej (3 lata)

• Technikum Uzupe"niaj%cego po ZSZ
(3 lata) w zawodach

- technik handlowiec
- technik budownictwa

• Policealnej Szko"y Zawodowej
(bez matury)

• Technik informatyk
• Technik BHP
• Technik administracji
• Technik rachunkowo'ci
• Technik us!ug kosmetycznych
• Technik budownictwa, handlowiec

us!ug fryzjerskich
logistyk, hotelarstwa
- w formie kursów kwalifikacyjnych

Zapisy do szko!y od 1.06.2012 r. w sekretariacie SZKO"Y w czasie zaj#$ w czerwcu lub w Brzesku,
ul. Piastowska 7 (prywatny budynek naprzeciw ZSP nr 2) w ka%dy poniedzia!ek, &rod# i pi'tek w godzinach
od 15.00 do 17.00 lub dowolnie, innym terminie po uzgodnieniu telefonicznym.

Rozpocz!cie zaj!" 2 wrze#nia 2012 r. Zaj!cia sobota-niedziela co 2 tygodnie. Szko$a posiada
uprawnienia szko$y publicznej. Szko$a wydaje za#wiadczenia dla celów rentowych, ZUS. Szko$a
wydaje opini! do celów stypendialnych. Legitymacje szkolne. Konkurencyjne ceny. Matura i egza-
miny zewn!trzne w szkole.

Mo!na równie! zapisa" si# elektronicznie na naszej stronie internetowej

Szczegó"owe informacje:
tel.: 792027798 lub 693354753, tel.: 606283130 lub 14 671 43 43, tel.: 693354750 lub 14 6633242

PRYWATNA SZKO!A MAKSYLEWICZA
w Brzesku, ul. Piastowska 7

ZBIORNIKI BETONOWE
NA SZAMBA, GNOJÓWK(, GNOJOWIC(,

DESZCZÓWK(, DO OCZYSZCZALNI )CIEKÓW.
ZBIORNIKI RETENCYJNE, PO*AROWE,

STUDNIE WODOMIERZOWE

ZAPEWNIAMY
TRANSPORT

ORAZ MONTA!.
TEL. 603 609 347

POJ. OD 3 TYS. L, ATEST PZH.

REKLAMA 1800874/00

Z&OMOWANIE
POJAZDÓW
ODBIÓR OD KLIENTA

P&ACIMY GOTÓWK'
NR TEL 12 353 03 72,

609599 920

REKLAMA 1800864/00

CENY PROMOCYJNE
FHUP ”PODRAZA” OFERUJE
WCI!G"EJ SPRZEDA#YW$GIEL:

• JAKO!"W#GLA GWARANTOWANA

•MO$LIWO!" TRANSPORTU
Z DOSTAW%NAMIEJSCE

TEL. 14 6790 081

- KOSTKA KWPIAST 820 Z&
- ORZECH KHWMYS&OWICE 780 Z&
- ORZECH KHWSTASZIC 780 Z&
- ORZECH KWJANKOWICE 780 Z&
- ORZECH KWPIAST 740 Z&
- MIA&W#GLOWYKLASA ‘’19’’ 480 Z&
- MIA&W#GLOWYKLASA ‘’23’’ 550 Z&
- EKOGROSZEK KWBOBREK LUZ 830 Z&
- EKOGROSZEKKWBOBREKPAK. 880Z&

REKLAMA 1846799/00

REKLAMA 1819594/00

Zak"ad sprzeda#y:

• D$bno, ((014) 665-87-45

Zak"ad sprzeda#y:

• Tarnów, uull..  SSppookkoojjnnaa  66,,  
((001144))  662266--6633--4488

BETON
TOWAROWY

REKLAMA 1788774/00

REKLAMA 1808448/00 REKLAMA 1800884/00

ZZ&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


