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Dzi! (godz. 16) w zaleg"ym me-
czu6.kolejkiI ligipi"karskiejze-
spó" Termaliki Bruk-Betu zmie-
rzysi#przedw"asn$publiczno!-
ci$zzajmuj$c$7.miejscewtabeli
dru%yn$ Arki Gdynia.

– Chcemy wygra& kolejny
mecz i umocni& si# w czo"ówce
tabeli – deklaruje pomocnik
Termaliki Bruk-Betu Dariusz
Pawlisi'ski, dodaj$c: – Dosko-
nale zdajemy sobie spraw#, %e
rywaljestbardzomocny.Trener
na pewno przygotuje na ten
meczodpowiedni$taktyk#,któ-
rejrealizacjaprzyniesienamko-
lejnysukces.Podobniejakwpo-
przednich meczach zagramy
ozwyci#stwoipostaramysi#nie
zawie!& swoich kibiców – za-
pewnia zawodnik „S"oników”

Dlaniecieczan,którzywygrali
czteryostatniemecze,b#dzieto
kolejnaszansadopowi#kszenia
swojego dorobku punktowego.
Zadanie czekaj$ce zespó" Ter-
maliki Bruk-Betu b#dzie jednak
niezwykle trudne, gdy% gdy-
nianie to bardzo solidny zespó",
maj$cywdodatkubardzowyso-
kie aspiracje.

Zespó" Arki w tym sezonie
przegra"naw"asnymboiskupo-
jedynki z dwoma czo"owymi
dru%ynami I ligi Flot$ (winouj-
!cie i Zawisz$ Bydgoszcz (w obu

meczach gdynianie ulegli 0:1)
i chc$c odriobi& straty punk-
towe, z pewno!ci$ bardzo wy-
sokopostawidzisiajpoprzeczk#
dru%ynie „S"oników”.

Obok wspomnianych dwóch
wpadek przed w"asn$ publicz-
no!ci$, gdynianie wdotychczas
rozegranychmeczachwyjazdo-
wych grali „w kratk#”; przegrali
bowiemzCracovi$0:1,zremiso-
walizKolejarzemStró%e1:1ipo-
konaliPoloni#Bytom1:0.Wka%-
dym z tych spotka' zespó" Arki
koncentrowa"si#przedewszyst-
kim na grze defensywnej,
mo%na wi#c przypuszcza&, %e
podobnie b#dzie dzisiaj w Nie-
cieczy.

W !rodowym meczu z Ark$
wzespole z Niecieczy na pewno
nie zagraj$ b#d$cy w trakcie re-
habilitacjiDariuszJareckiiJakub
Biskup. Zabraknie tak%e Karola
Pi$tka, który leczy uraz przy-
czepu mi#!nia dwug"owego.
Po kontuzji stopy do treningów
z dru%yn$ powróci" ju% Krzysz-
tof Kaczmarczyk. Wydaje si#
jednak, %e za wcze!nie jest jesz-
cze, by ponownie pojawi" si#
na boisku.

Po niedzielnym meczu
z Dolcanem Z$bki kilku zawod-
ników jest mocno poobijanych,
nie s$ to jednak powa%ne kon-
tuzje mog$ce wyeliminowa&
ich z gry.

Niecieczanie licz!
na zwyci"stwo

Dru!yna zNiecieczy rozegradzi" zaleg#ymecz zArk$
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bDzi!„S"oniki”
podejmuj#ekip$
ArkiGdynia

bNa pewnonie
zagraj#Biskup,
Pi#tekiJarecki

PiotrPietras

DO WYNAJ!CIA
PIWNICA

440 m"
wys. 4 m

REKLAMA 1885334/00

RENOMA
D!bica
ul. Krakowska 55
505 120 505

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 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

REKLAMA 1808448/00

REKLAMA 1860689/00


