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Sport

REKLAMA

BURMISTRZ MIASTA BOCHNIA INFORMUJE, 

!e dzia"aj#c zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomo$ciami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z pó%n. zm.), odwo!uje

przetargi ustne nieograniczone na sprzeda! lokali mieszkalnych: nr 20 przy ul. Solna

Góra 36 w Bochni, og"oszony na dzie& 10 wrze$nia 2009 r. na godz. 1100 oraz nr 47 przy

ul. $w. Jana 12 w Bochni, og"oszony na dzie& 24 wrze$nia 2009 r. na godz. 1000, z uwagi

na konieczno$' zapewnienia lokali mieszkalnych osobom, które ucierpia"y wskutek

katastrofy budowlanej 31 sierpnia br. Wszystkich zainteresowanych zakupem ww. 

lokali organizator przetargów przeprasza za zaistnia"# sytuacj(.

Znakomicie spisuj!cy si" w ostat-
nich meczach beniaminek z Nie-
cieczy o godz. 16 zmierzy si" na
w#asnym boisku z Hetmanem Za-
mo$%. Zamo$cianie w tegorocz-
nym sezonie s! zespo#em w#as-
nego boiska, w trzech dotychczas
rozegranych meczach wyjazdo-
wych nie zdobyli bowiem jeszcze
ani jednego punktu i legitymuj!
si" w nich ró&nic! bramek 1-11!
Po sze$ciu kolejkach spotka' zaj-
muj! dalekie 14. miejsce w tabeli,
maj!c na koncie 6 punktów. –
Chcemy zagra! tak, jak uczyni-
li"my to w ko#cówce pierwszej i
w drugiej po$owie meczu w
Elbl%gu. Zespó$ powoli si& cemen-
tuje i wszystko zmierza w coraz
lepszym kierunku, z czego po-
winni"my si& tylko cieszy!. W
spotkaniu z Hetmanem naszym
celem jest zdobycie kolejnych
trzech punktów, nie ukrywam
jednak, 'e czeka nas trudne za-
danie. Zamo"cianie z pewno"ci%
zagraj% wzmocnion% defensyw%
i b&d% nas próbowali n&ka! kon-
trami. Je'eli jednak zagramy na
swoim normalnym poziomie, to
powinni"my sobie poradzi! z ry-
walem – stwierdzi# trener Bruk-
Betu Nieciecza Marcin Ja!ocha.
Zespó# z Niecieczy zagra w spraw-
dzonym ju& zestawieniu. Pod zna-
kiem zapytania stoi jedynie wy-
st"p Mateusza Le$niowskiego,
który po meczu z Olimpi! Elbl!g
by#o nieco poobijany. O tym, czy
zawodnik ten zagra dzisiaj, trener
Ja#ocha zadecyduje dopiero bez-

po$rednio przed meczem. W me-
czowej osiemnastce na pewno
znajdzie si" natomiast (ukasz
Szczoczarz, którego w ponie-
dzia#ek Bruk-Bet pozyska# z Cra-
covii na zasadzie transferu defi-
nitywnego. Po d#ugiej przerwie,
spowodowanej kontuzj!, do gry
powróci# Mateusz Wola'ski, w
niedziel" wyst!pi# ju& w zespole
rezerw Bruk-Betu, jednak ze
wzgl"du na zaostrzon! rywali-
zacj" na razie trudno mu b"dzie
powróci% do podstawowego sk#adu
II-ligowej dru&yny. W najbli&szym
czasie na pewno pauzowa# b"dzie
natomiast obro'ca Patryk Ogórek,
który przeszed# operacj" #!kotki. 

Drugi z naszych zespo#ów,
Okocimski Brzesko, zagra na wy-

je)dzie ze  Startem Otwock. – Ze-
spó$ z Otwocka to kolejny po Ko-
lejarzu Stró'e lider, z którym
przyjdzie nam si& zmierzy! w
ostatnich dniach. Pojedynek w
Stró'ach wygrali"my, wi&c teraz
te' nie czujemy respektu przed
liderem z Otwocka. Chc%c my"le!
o jakiej" zdobyczy punktowej mu-
simy dzisiaj zagra! bardzo m%drze
taktycznie. Zespó$ Startu to do"-
wiadczona dru'yna, która w ko#-
cówce poprzedniego sezonu wal-
czy$a w bara'ach o awans do
pierwszej ligi. Nasz dzisiejszy ry-
wal gra bardzo rozs%dnie, nie
rzuca si& do frontalnego ataku,
wyczekuje natomiast na swoj%
okazj& po sta$ych fragmentach
gry. Musimy na te elementy bar-

dzo uwa'a! – podkre$li# trener
Okocimskiego Krzysztof "#to-
cha. Brzeszczanie do Otwocka
wyjad! w dniu meczu, na stadion
Startu powinni jednak dotrze%
odpowiednio wcze$niej, by mie%
jeszcze chwil" oddechu przed wy-
j$ciem na boisko. W zespole Oko-
cimskiego by% mo&e zadebiutuje
22-letni wychowanek Hutnika
Kraków, graj!cy ostatnio w Gór-
niku Wieliczka, Daniel Jarosz.
Pi#karz ten zosta# wypo&yczony
z Górnika do Okocimskiego na
rund" jesienn!. – Jarosz od kilku
dni trenuje ju' z nasz% dru'yn%.
Jest bardzo dobrze przygotowany
do sezonu, przebywa$ bowiem na
zgrupowaniu z dru'yn% (KS
(ód), trenowa$ te' z zespo$em
GKS Katowice. Trudno mi w tej
chwili powiedzie!, czy rozpocznie
on mecz ze Startem w podstawo-
wym sk$adzie, ale na pewno znaj-
dzie si& on w meczowej osiem-
nastce – zapewni# trener ("tocha.
Po odbyciu kary za &ó#te kartki
do dru&yny wracaj! tak&e Tomasz
Ogar i Piotr Darmochwa# oraz
lecz!cy ostatnio uraz kolana
bramkarz Tomasz Libera. W me-
czu ze Startem nie zagraj! nato-
miast Pawe# Piotrowicz, który w
meczu z Jeziorakiem nabawi# si"
urazu mi"$nia dwug#owego oraz
mocno st#uk# sobie kolano, nadal
lecz!cy kontuzjowany mi"sie'
przywodziciela S#awomir Matras
oraz - powo#any na zgrupowanie
reprezentacji Polski U-18 - Jakub
Czerwi'ski. (PIET)

PI!KA NO"NA. Szóst! kolejk" li-
gowych spotka# rozegraj! dzisiaj
zespo$y rywalizuj!ce o punkty w
nowos!decko-tarnowskiej grupie
pi!tej ligi. Wszystkie mecze roz-
poczn! si" o godz. 17.

Z pojedynków, które odb"d! si"
na naszym terenie najciekawiej
zapowiada si" spotkanie pomi"dzy
Dunajcem Zakliczyn i Polanem
*abno. Zakliczynianie w dwóch
ostatnich meczach nie tylko zdo-
byli komplet punktów, ale i nie
stracili w nich bramki, wygry-
waj!c u siebie 2-0 z Wis#! Szczucin
oraz gromi!c na wyje)dzie 5-0
Grybovi" Grybów. Za Dunajcem
przemawia ponadto fakt gry na
w#asnym boisku, na którym w
tym sezonie wygra# oba pojedynki,
nie trac!c przy tym gola. Polan,
po s#abym starcie (trzy pora&ki),
kolejne dwa mecze rozstrzygn!#
ju& na swoj! korzy$%. W czwartej
kolejce dru&yna spadkowicza wy-
gra#a na w#asnym boisku 2-1 z
Victori! Witowice Dolne, a w
ostatniej kolejce, mimo &e przez
ca#! drug! po#ow" gra#a w os#abie-
niu, w takich samych rozmiarach
pokona#a na wyje)dzie Wis#"
Szczucin.

Ci"&kie zadanie czeka z pew-
no$ci! dzisiaj D!brovi" D!browa
Tarnowska. Podopiecznym
graj!cego trenera Romana Mi-
ko#ajczaka przyjdzie bowiem
zmierzy% si" na w#asnym boisku
z liderem, niepokonanym jeszcze

w tym sezonie zespo#em Skalni-
ka/Bogda'ski Kamionka Wielka.
Zespó# ten jedyne punkty straci#
w drugiej kolejce, kiedy to zre-
misowa# w D"bnie 2-2. D!brovia
w ostatni! niedziel" wyra)nie
przegra#a na wyje)dzie derbowy
pojedynek z rezerwami Bruk-
Betu Nieciecza, by#a to jednak po-
ra&ka nieco za wysoka i ponie-
siona po dobrym meczu. D!bro-
wian sta% wi"c z pewno$ci! na
nawi!zanie równorz"dnej walki,
tym bardziej, &e graj!c przed
w#asn! publiczno$ci! odnie$li do
tej pory komplet trzech zwyci"stw.

Wspomniany ju& Orze# D"bno
zagra dzisiaj na w#asnym boisku
z Victori! Witowice Dolne. Patrz!c
wy#!cznie na statystyki, d"bnianie
nie powinni tego spotkania prze-
gra%. W dotychczasowych me-
czach na w#asnym boisku odnie$li
bowiem dwa zwyci"stwa oraz za-
notowali jeden remis, podczas
gdy witowiczanie maj! na koncie
remis i dwie pora&ki. Po ostatnich
meczach w obu zespo#ach panuj!
jednak z pewno$ci! zgo#a odmien-
ne nastroje. W poprzedniej ko-
lejce, Orze# bardzo wysoko, bo 0-
4 przegra# na wyje)dzie z Helen!
Nowy S!cz, natomiast Victoria,
pokonuj!c u siebie 3-1 Olimpi"
Pisarzowa, zdoby#a pierwszy w
tym sezonie komplet punktów.

Ostatnim naszym zespo#em,
który w szóstej kolejce zaprezen-
tuje si" przed w#asnymi kibicami,
jest Wis#a Grobla. Borykaj!cy si"

z ogromnymi problemami kad-
rowymi zespó# z Grobli zamyka
obecnie tabel". Szansy na pierw-
sze w tych rozgrywkach zwyci"-
stwo szuka# b"dzie w spotkaniu
z Barciczank! Barcice. Go$cie
bardzo dobrze weszli w sezon i
po wygranych z Wis#! Szczucin,
Polanem *abno oraz Olimpi! Pi-
sarzowa, po trzech kolejkach pla-
sowali si" w tabeli na pierwszej
pozycji. W ostatnich dwóch me-
czach uzna% musieli jednak
wy&szo$% Or#a D"bno i Sandecji
II Nowy S!cz, a pora&ki te ze-
pchn"#y ich na pi!te miejsce.

Z trójki naszych dru&yn, które
zagraj! dzisiaj na boiskach S!de-
ckiego, najtrudniejsza próba wy-
daje si" czeka% Now! Jastrz!bk".
Beniaminek z dwóch wyjazdów
nie przywióz# jeszcze ani jednego
punktu, a w tej kolejce przyjdzie
mu zmierzy% si" z wiceliderem,
(ososiem (ososina Dolna. Zespó#
ten, nie do$%, &e nie przegra# jeszcze
w tym sezonie na w#asnym boisku,
to jeszcze w trzech meczach strzeli#
a& 15 bramek. Podopiecznym tre-
nera Zbigniewa Laboka pozostaje
tylko mie% nadziej", &e (oso$ prze-
rwie w tym meczu pewn!, bardzo
niepokoj!c! dla rywali seri". W
pierwszym meczu na w#asnym
boisku strzeli# on bowiem Dunaj-
cowi Zakliczyn 4 bramki, w drugim
bramkarz D!brovii D!browa Tar-
nowska musia# 5 razy wyci!ga%
pi#k" z bramki, natomiast w trze-
cim pi#karze z (ososiny Dolnej za-

aplikowali rezerwom Bruk-Betu
Nieciecza 6 goli.

Podobnie jak Nowa Jastrz!bka,
bez zwyci"stwa na wyjazdach po-
zostaje w tym sezonie drugi z na-
szych beniaminków, Bruk-Bet II
Nieciecza. Dzisiaj stanie on przed
spor! szans! na zmian" tego sta-
nu rzeczy, czeka go bowiem wy-
jazd do Grybowa. Tamtejsza Gry-
bovia wywalczy#a do tej pory tylko
5 „oczek”, przy czym w meczach
przed w#asn! publiczno$ci! spi-
suje si" coraz s#abiej. Na inaugu-
racj" wygra#a 1-0 z Sandecj! II
Nowy S!cz, w drugim meczu na
w#asnym boisku zremisowa#a 1-
1 z (ososiem (ososina Dolna, w
trzeciej kolejce, jak ju& wspom-
nieli$my, uleg#a Dunajcowi Zakli-
czyn a& 0-5.

Szanse na pierwsze wyjazdo-
we zwyci"stwo ma z pewno$ci!
równie& Wis#a Szczucin, która w
Mordarce zmierzy si" z Olimpi!
Pisarzowa. Obie te „jedenastki”
plasuj! si" w strefie spadkowej i
w dotychczasowych meczach od-
nios#y po jednym zaledwie zwy-
ci"stwie. Co ciekawe, oba dokona#y
tego w drugiej kolejce, wygry-
waj!c przed w#asnymi kibicami
2-1; Olimpia z Now! Jastrz!bk!,
Wis#a z Helen! Nowy S!cz. Od
tej pory zespó# z Pisarzowej prze-
gra# wszystkie trzy mecze, a szczu-
cinianie po stronie plusów zapisa%
mog! jedynie wyjazdowy remis
z Victori! Witowice Dolne.

(STM)

PI!KA NO"NA. W Nowym S!czu
rozegrano nieoficjalne mistrzo-
stwa Ma$opolski s"dziów, organi-
zowany ju% po raz czternasty, Me-
moria$ Piotra Nowackiego.

W zawodach po$wi"conych pa-
mi"ci tragicznie zmar#ego ar-
bitra udzia# wzi"#o 10 dru&yn.
Podzielone one zosta#y na trzy
grupy, w których grano syste-
mem ka&dy z ka&dym. W tur-
nieju nie zabrak#o przedstawi-
cieli naszego regionu, zapre-
zentowa#y si" w nim bowiem
zespo#y reprezentuj!ce s"dziów
z Brzeska i Tarnowa. Lepiej z
tego grona wypadli brzeszcza-
nie, którzy po dwóch wygranych
w grupie, w finale odnie$li zwy-
ci"stwo oraz ponie$li pora&k" i
ostatecznie, na skutek najgor-
szej ró&nicy bramek, sklasyfi-
kowani zostali na trzeciej po-
zycji. Dodatkowo Tomasz Kita,
z 8 strzelonymi bramkami, wy-
walczy# tytu# „króla” strzelców.
Tarnowianie  zarówno w me-
czach grupowych, jak i w poje-
dynkach o miejsca 4-6, zanoto-
wali natomiast na koncie po
zwyci"stwie i pora&ce, ko'cz!c
turniej na pi!tej pozycji. 

Grupa „A”
Wyniki: Nowy S!cz/Roko –

Limanowa 1-6, Nowy S!cz/Roko
– Brzesko 2-3, Limanowa – Brze-
sko 0-1.
1. Brzesko                     2          6 4-2
2. Limanowa              2          3 6-2
3. Nowy S./Roko     2          0 3-9

Grupa „B”
Wyniki: Gorlice – Nowy Targ

1-1, Kraków – Wadowice 1-2, Gor-
lice – Kraków 2-2, Nowy Targ –
Wadowice 1-4, Gorlice – Wadowice
0-3, Kraków – Nowy Targ 5-1.
1. Wadowice               3          9 9-2
2. Kraków                     3          4 8-5
3. Gorlice                      3           2 3-6
4. Nowy Targ             3           1 3-10

Grupa „C”
Wyniki: Nowy S!cz – Tarnów

2-1, Nowy S!cz – My$lenice 2-2,
Tarnów – My$lenice 3-1.

1. Nowy S!cz              2          4 4-3
2. Tarnów                     2          3 4-3
3. My"lenice               2           1 3-5

O miejsca 1-3
Wyniki: Nowy S!cz – Brzesko

3-0, Brzesko – Wadowice 4-2, Nowy
S!cz – Wadowice 0-3.
1. Wadowice               2          3 5-4
2. Nowy S!cz             2          3 3-3
3. Brzesko                    2          3 4-5

O miejsca 4-6
Wyniki: Limanowa – Kraków

0-4, Limanowa – Tarnów 0-2, Kra-
ków – Tarnów 1-0.
4.Kraków                      2          6 5-0
5.Tarnów                      2          3 2-1
6.Limanowa               2          0 0-6

O miejsca 7-9
Wyniki: Nowy S!cz/Roko –

Gorlice 2-1, Nowy S!cz/Roko –
My$lenice 4-4, Gorlice – My$lenice
3-4.
7. My"lenice               2          4 8-7
8. Nowy S./Roko     2          4 6-5
9. Gorlice                      2          0 4-6

Na dziesi!tym miejscu
sklasyfikowany zosta# Nowy
Targ.

Najlepszym strzelcem gru-
py fina#owej zosta# wspomnia-
ny ju& Tomasz Kita z Brzeska
– 8 bramek, wyprzedzaj!c w
tej klasyfikacji Szymona Putka
z Wadowic – 4 trafienia oraz
Jerzego Cetnarowskiego z No-
wego S!cza – 3 gole. Najlep-
szym bramkarzem uznany
zosta# Jakub Wyka z Wadowic,
a najlepszym zawodnikiem
wybrano ks. Józefa Wojnoc-
kiego (Nowy S!cz/Roko).

Sk#ady naszych zespo#ów:
Brzesko - Krzysztof Pietras,
S#awomir Pud#o, Piotr Pytka,
Tomasz Kita, Micha# Mrzyg#ód,
Grzegorz Migda#, Jaros#aw
Bogusz, Mariusz Stolarz; Tar-
nów -  Krzysztof Kapusta, Ma-
rek Kowalik, Micha# Górka,
Robert Brzoza, Marcin
Fr!czek, Marek Migdu#a, Ry-
szard Mi$tak, (ukasz Kozio#,
Mateusz Gro'ski, Marcin Bu-
dzik.

(STM)

Brzescy s!dziowie
drudzy w Ma"opolsce

STREETBALL. Podczas naj-
bli%szego weekendu, na „Orli-
ku” przy Zespole Szkó$ Ogól-
nokszta$c!cych nr 1 w Tarno-
wie-Mo&cicach odb"dzie si" –
rozgrywana pod prasowym
patronatem „Dziennika Pol-
skiego” - impreza pod nazw!
Basketball Show & Streetball.

W jej ramach, w sobot" o godz.
18, odb"dzie si" pokazowy
mecz pomi"dzy Alfa Club Bas-
ket Team a Leliwa Basket. W
niedziel" o godz. 10.30 roz-
pocznie si" natomiast turniej
streetballa. Zapisy do niego
przyjmowane b"d! od godz. 9,
o godz. 10 odb"dzie si" nato-

miast losowanie rozgrywek.
Wpisowe do turnieju wynosi
20 z#otych od trzyosobowej
dru&yny.

Ju& nied#ugo rusz! te& roz-
grywki VI edycji Tarnowskiej
Ligi Koszykówki Amatorskiej.
Zebranie organizacyjne dla
przedstawicieli wszystkich
dru&yn, chc!cych wzi!% udzia#
w ligowych bojach, odb"dzie
si" we wtorek 8 wrze$nia o
godz. 17 w hali widowiskowo-
sportowej przy ul. Gumniskiej
w Tarnowie. Zg#oszenia tele-
foniczne przyjmuje organiza-
tor TLKA, Jaros#aw Nowak
pod numerem telefonu
506925728. (STM)

Koszykarski weekend
na „Orliku”

Zapowiadaj# si! ciekawe derby w Zakliczynie

Bruk-Bet ze Szczoczarzem
P I!K A  N O"N A . Siódma kolejka spotka! w II lidze wschodniej

S$awomir Jag$a (z lewej) z Okocimskiego w pojedynku 
z graczem Startu Otwock . FOT. MACIEJ PYTKA


