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BURMISTRZ NOWEGO WI!NICZA
o g ! a s z a

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzeda" gruntu stanowi#cego w!asno$% Gminy Nowy Wi$nicz

Nieruchomo!" obj#ta KW TR10/00059588/5, niezabudowana, oznaczona
jako dzia$ka Nr 564 o pow. 0,25 ha w Wi!niczu Ma$ym, Gmina Nowy
Wi!nicz. Zgodnie z MPZP cz#!ci Gminy Nowy Wi!nicz obejmuj%cej
miejscowo!" Wi!nicz Ma$y nieruchomo!" po$o&ona jest cz#!ciowo
w terenach mieszkalnictwa zagrodowego (ok. 0,11 ha) oraz cz#!ciowo
w terenie upraw polowych(ok. 0,14 ha).Dzia$ka po$o&ona jest
w bezpo!rednim s%siedztwie drogi gminnej, nieuzbrojona, w bliskim
s%siedztwie mediów(gaz, pr%d).
Cena wywo$awcza nieruchomo!ci wynosi 47 510 z!. 
Wadium wynosi 5 000 z!.
Minimalne post%pienie wynosi 1% z zaokr%gleniem w gór# do pe$nych
dziesi%tek z$otych tj. 480,00 z$.
Opisana wy&ej nieruchomo!" jest wolna od wszelkich ci#&arów, praw
i roszcze' na rzecz osób trzecich.
Przetarg odb#dzie si# w dniu 24 listopad 2009 r. w Urz#dzie Miejskim
w Nowym Wi!niczu, Rynek 38, pok. nr 23 o godz. 10.00.
W przetargu mog% bra" udzia$ osoby fizyczne i prawne, które wp$ac%
wadium w podanej wy&ej wysoko!ci na konto Bank Spó$dzielczy
Rzemios$a o/Nowy Wi!nicz 03 85890006 0230 0610 0039 0088
najpó(niej do dnia 20 listopad 2009 r.  
Za dat# wniesienia wadium uwa&a si# dat# wp$ywu !rodków
pieni#&nych na w/w konto.
Szczegó$owe informacje o sprzeda&y mo&na uzyska" w Urz#dzie
Miejskim w Nowym Wi!niczu pok. nr 23 lub telefonicznie nr 0 14  68
509 31.Zastrzega si# prawo odwo$ania przetargu bez podania przyczyny.
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Marcin Ja!ocha, trener Bruk-
Betu: - Mecz w Jastrzębiu nie
był dla nas spacerkiem, mimo
że drużyna GKS-u zajmuje
miejsce na dole tabeli, to sta-
wiła nam twardy opór i tylko
dzięki niesamowitej determi-
nacji, woli walki i odrobinie
szczęścia wygraliśmy to spot-
kanie. Zespół zostawił na bo-
isku sporo zdrowia, dlatego
w pełni zasłużył na zdobycie
kompletu punktów. Gospoda-
rze od początku meczu zagrali
wzmocnioną defensywą, cały
czas wyczekiwali na nas na
własnej połowie i do tego szu-

kali jeszcze szczęścia wypro-
wadzając groźne kontry.
W pierwszej połowie nie gra-
liśmy zbyt dobrze i w dodatku
po stałym fragmencie gry stra-
ciliśmy gola. W przerwie za-
leciłem swoim zawodnikom,
by w drugiej połowie częściej
prowadzili akcje ofensywne
skrzydłami. Taka gra przy-
niosła nam oczekiwane efekty
w postaci dwóch strzelonych
bramek, jednak do momentu
zdobycia pierwszego gola mę-
czyliśmy się z zespołem Jast-
rzębia. Przełomowym momen-
tem spotkania była wyrów-

nująca bramka strzelona
przez Michała Czarnego. Od
tego momentu praktycznie
całkowicie przejęliśmy ini-
cjatywę na boisku i mogliśmy
wygrać w znacznie wyższych
rozmiarach. Cieszę, się, że
zwycięskiego gola strzeliliśmy
po naszej firmowej akcji, to
znaczy po dograniu piłki ze
skrzydła na „krótki” słupek
i lekkim uderzeniu futbolówki
głową przez Łukasza Szczo-
czarza. Nie ukrywam, że
chciałbym żeby w kolejnych
meczach takie akcje były na-
szym znakiem firmowym. Na-

leży także podkreślić, że w dru-
giej połowie meczu bardzo
dobrze zaprezentował się na
boisku powracający do gry
po dłuższej przerwie spowo-
dowanej kontuzją Tomasz
Metz. Szkoda jedynie, że zaraz
na początku spotkania plac
gry musiał opuścić Waldemar
Dzierżanowski, który doznał
urazu mięśnia dwugłowego.
Trudno w tej chwili coś wy-
rokować, ale niewykluczone,
że ten doświadczony zawod-
nik nie zagra już w rundzie
jesiennej.

(PIET) 

Krzysztof "#tocha, trener
Okocimskiego: - W tygodniu
poprzedzającym pojedynek ze
Świtem, ze względu na nie-
sprzyjające warunki atmos-
feryczne, mieliśmy sporo pro-
blemów z przeprowadzeniem
treningów. Podczas zajęć
czwartkowych zawodnicy
sami musieli uprzątnąć śnieg
z boiska, by sobotni pojedynek
mógł odbyć się na w miarę
dobrej płycie boiska. Sam mecz
był bardzo dobrym widowi-
skiem, szkoda tylko że od sa-
mego początku musieliśmy
gonić wynik. Szybko stracona
bramka nieco pokrzyżowała
nasze plany, choć muszę przy-
znać, że mieliśmy też sporo
szczęścia, że szybko udało się
nam doprowadzić do wyrów-
nania. Gdyby przeciwnik bo
zdobyciu gola zacieśnił swoje
szyki obronne to wtedy z pew-
nością mielibyśmy spore pro-
blemy z odrobieniem strat.
Muszę w tym miejscu pochwa-
lić Daniela Jarosza, który po-
pisał się kapitalnym uderze-
niem zza linii pola karnego,
po którym bramkarz Świtu
nie miał zbyt wiele do powie-
dzenia. Wspomniany Jarosz
w ogóle zasłużył na sporo po-

chwał, gdyż po strzeleniu
bramki rozgrywał w linii ata-
ku bardzo dobre spotkanie,
skupiając na swojej osobie
uwagę obrońców. W pierwszej
połowie posiadaliśmy inicja-
tywę i kilkakrotnie byliśmy
bliscy zdobycia kolejnej bram-
ki. W decydujących momen-
tach naszym zawodnikom bra-
kowało jednak troszkę sku-
teczności i zimnej krwi. Z ta-
kim rywalem jak Świt nie
można cały czas atakować,
trzeba było też zachęcić rywali
do ataków. Próbowaliśmy to
właśnie zrobić w drugiej
odsłonie, kiedy to wciągaliśmy
nowodworzan na naszą
połowę i szukaliśmy szczęścia
w kontrach. Kilka razy bliscy
byliśmy osiągnięcia celu,
znów zabrakło jednak tego
jednego celnego uderzenia.
Oceniając obiektywnie wyda-
rzenia na boisku należy także
podkreślić, że dwukrotnie mie-
liśmy sporo szczęścia, gdy od
utraty gola uratowała nas po-
przeczka. W przekroju całego
meczu remis jest więc spra-
wiedliwym rozstrzygnięciem,
które na pewno nie krzywdzi
żadnej ze stron.

(PIET)

U!amek po"egna!
si# z IM$ staj%c
na podium
!U!E L .  W sobot! na torze
w Bydgoszczy rozegrany zosta"
ostatni w tym sezonie turniej In-
dywidualnych Mistrzostw #wia-
ta – Grand Prix Polski. W zawo-
dach znakomicie spisa" si! za-
wodnik „Jaskó"ek” Sebastian
U"amek, który po raz pierwszy
w swojej karierze awansowa" do
wy$cigu fina"owego zawodów
Grand Prix i od razu stan%" na
podium, ko&cz%c turniej na trze-
cim miejscu.

Sebastian Ułamek w całych za-
wodach zdobył 16 pkt
(0,3,3,2,3+3+2). Początek zawo-
dów nie był jednak zbyt udany
dla tarnowianina. W pierwszym
swoim wyścigu popularny „Seba”
startując z najgorszego pola C
fatalnie wyjechał bowiem spod
taśmy, próbował jeszcze wpraw-
dzie walczyć na pierwszym łuku
o trzecie miejsce z Anglikiem
Scottem Nichollsem, pojedynek
ten ostatecznie jednak przegrał
o przez cały dystans jechał na
ostatnim miejscu. W drugiej serii
startów kibice zobaczyli już na
torze zupełnie odmienionego
Ułamka, który po kapitalnym
starcie z pola D, przed wejściem
w pierwszy łuk „założył” wszyst-
kich rywali i od początku wy-
ścigu objął prowadzenie. Przez
trzy okrążenia zawodnik Unii
był mocno naciskany przez no-
wego indywidualnego mistrza
świata Jasona Crumpa, odparł
jednak wszystkie ataki Austra-
lijczyka i zameldował się na me-
cie jako pierwszy. W kolejnym
swoim występie Ułamek powtó-
rzył swój wyczyn z drugiej serii
i po bardzo dobrym starcie, tym
razem z drugiego pola, znów
objął prowadzenie. Tym razem
stoczył pasjonujący pojedynek
z Rosjaninem Emilem Sajfutdi-
nowem, który mocno naciskał
tarnowianina przez całe dwa
okrążenia. Na ostatnim łuku Ros-
janin popełnił jednak błąd i został
wyprzedzony przez Australij-
czyka Leigha Adamsa. W ostat-
nich dwóch seriach w turnieju
zasadniczym Ułamek startował
z bardzo dobrego pierwszego

pola, po trzech seriach mając
więc na koncie sześć „oczek”
miał spore szanse na awans do
półfinału i szansy tej nie zaprze-
paścił. W 16. biegu przegrał
wprawdzie rywalizację z Duń-
czykiem Kennethem Bjerre, po-
konał jednak dwóch Polaków To-
masza Golloba i Grzegorza Wa-
laska, zdobywając dwa punkty.
Przed ostatnim swoim wyścigiem
w turnieju zasadniczym Ułamek
miał problemy z motocyklem
i w ostatniej chwili zdążył na
start. Znakomicie wyszedł jednak
wtedy spod taśmy i jadąc przez
cały dystans przy krawężniku
nie pozwolił się już wyprzedzić
żadnemu z rywali.

W wyścigu półfinałowym ry-
walami tarnowianina byli
Adams, Szwed Andreas Jon-
sson i Bjerre. Ułamek po raz
kolejny jadąc z pola A popisał
się kapitalnym startem, po któ-
rym objął prowadzenie i znów
jadąc bardzo bezpiecznie przy
krawężniku dowiózł do mety
trzy punkty i pewnie awansował
do pierwszego w swojej karierze
biegu finałowego w turnieju
Grand Prix. 

W wielkim finale Ułamek
zmierzył się z Duńczykiem Nic-
ki Pedersenem, Adamsem
i Rune Holtą. Tym razem „Seba”
jadąc z toru A przegrał start
z Pedersenem, przez dwa
okrążenia jechał za plecami
Duńczyka i wydawało się, że
przyjedzie na metę drugi. Na
jednym z łuków tarnowianin
popełnił jednak błąd zbyt daleko
odjeżdżając od krawężnika,
w pełni wykorzystał to doświad-
czony Adams spychając Ułamka
na trzecie miejsce. 

Generalnie występ Ułamka
w Bydgoszczy należy uznać za
bardzo udany, szkoda tylko, że
tak znakomitym występem tar-
nowianin pożegnał się, co naj-
mniej na jeden sezon, z cyklem
Grand Prix. W klasyfikacji koń-
cowej tegorocznych Indywidual-
nych Mistrzostw Świata zawod-
nik „Jaskółek” zajął ostatecznie
12. miejsce mając na koncie 75
punktów. (PIET)

Gol po firmowej akcji
P I!K A  N O"N A . GKS Jastrz!bie – Bruk-Bet Nieciecza (1-2)

Pochwa!y dla Jarosza
P I!K A  N O"N A . Okocimski Brzesko – "wit Nowy Dwór Mazowiecki (1-1)

Napastnik Okocimskiego Daniel Jarosz (w zielonej koszulce)
w meczu ze #witem strzeli" wyrównuj%c% bramk! i by"
wyró'niaj%cym si! zawodnikiem w ataku. FOT. PAWE! TOPOLSKI


