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P
rzedstawione dzisiaj rozdania są autentyczne
i znakomicie nadają się do publikacji w tak zwa-
nymmiędzyczasie. Tegoroczny tak zwany „mię-

dzyczas” to krótki okres pomiędzyMistrzostwami Eu-
ropyw piłce nożnej a igrzyskami olimpijskimi w Lon-
dynie. To okres, gdzie spokojnie i rzeczowomożna po-
dyskutować oNessie, talibachwKlewkach, okazałych
piktogramach na polach uprawnych czy barszczu Sos-
nowskiego, którymmają zarosnąć całe Planty i połowa
krakowskich Błoń. Ale jak to w życiu bywa, dla jednych
to kompletna bzdura a dla innych nie. A ja Państwu za-
serwuję prawdę, całą prawdę i tylko prawdę...

W tym rozdaniu licytowali wszyscy zwyjątkiem
E i finalnym kontraktem został szlemik bezatutowy
grany z ręki S. Z ciężką kontra odW, który działania
bojowe rozpoczął od asa pik! Powyłożeniu dziadka
gracz (???) ten uznał, że pików rozgrywającemuwyra-
biał nie będzie, a przy okazji wytraci dojście do dziad-
ka i zagrał w drugiej lewie blotką kier. Nadróbki zrobić
się nie dało...

Pomimo żeWE byli w licytacji pikami, para NS,
głównie za sprawą gracza S –wylądowała w 3 BA gra-
nym z ręki S.W rozpoczął od blotki pik, z dziadka karo,
a E dołożył dziewiątkę. Rozsądek nakazywałby rozgry-
wającemuwzięcie pozostałych siedmiu lew (wszak
z diagramuwidać, że obrońcymogli na początku ska-
sować ich osiem!). S zagrał w karo, lewęwziąłW i kon-
tynuował piki blotką. A E dla zachowania komunikacji
(?) po raz drugi – przepuścił!!! Dziewięć lew ciałem się
stało. Znam z imienia i nazwiska uczestników tych in-
teresujących zdarzeń, ale nomina sunt odiosa.
c.d.n.

Daję słowo, że...

Cztery piki skurczybyki
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Trochę to trwało, ale najważ-
niejsze jest, iż osiągniętoporo-
zumienie. Zarząd Infrastruk-
tury Sportowej w Krakowie
iStowarzyszenieNowyHutnik
2010 – które jest właścicielem
drużynypiłkarskiejHutnikNo-
wa Huta, beniaminka III ligi –
doszły do porozumie-
nia w sprawie użytkowania
przezklubowezespoły stadio-
nu na Suchych Stawach i jed-
nego z boisk treningowych.
Przypomnijmy, że Hutnik

działa na tych terenach od 60
lat. Jednak w poprzednich
dwóch dekadach, po różnych
perturbacjach i upadku klubu
zNowejHuty, obiekty te zosta-
ły przejęte przez miasto,
aużytkownikówbyłokilku.Pół
roku temu piłkarze Hutnika
musieli nawet przeprowadzić
się na boisko Grębałowianki,
gdyż stadion był przygotowy-
wanynapotrzeby reprezenta-
cji Anglii, która miała na nim
bazę treningowąpodczasEuro
2012. Oczywście spodziewali
siępowrotu, aleprzedstwiciele
ZIS zapowiadali, że terazklub
będzie musiał płacić znaczne
więcej zawynajem.
W tym tygodniu rozmowy

wkońcu się zakończyły i pod-
pisanoporozumienie.Wprzy-
padku stadionu umowa obo-
wiązywać będzie na razie
w najbliższym sezonie. Jeśli
chodzioboisko treningowe jest
na czas nieokreślony.
-- Jesteśmybardzo szczęśli-

wi, że wracamy na Suche Sta-
wy. Jest to historycznemiejsce
dla naszego klubu, zawsze le-
piej się nam tamgrało –mówi

wiceprezes Hutnika, Adam
Gliksman. Nie chce jednak
ujawnić kwoty, jaką przyjdzie
płacić za miastu zaużytkowa-
nie stadiony.
– Jest wyższa niż to było

do tej pory, ale satysfakcjonu-
jąca – przyznaje prezes
Gliksman – Różnie będziemy
zresztą płacić. O połowę wię-
cej, jeśli spotkanie rozgrywa-
ne będzie przy świetle, a my-
ślimyo takichmeczachnaSu-
chych Stawach. Chcielibyśmy
ich rozegrać jak najwięcej, te
wieczorne są bardziej atrak-
cyjne.Poinformowaliśmyo ta-
kiejmożliwości naszych rywa-
li. Liczymy, że przystanąna to
idlaniech takiemecze również
będą atrakcyjne.

W przypadku Hutnika ma
to dodatkowo wymierne zna-
czenie.Podczas takichspotkań
zawsze do tej pory miał więk-
szą frekwencję. Oznacza to
większe wpływy do klubowej
kasy. Przez jakiś czas ich ter-
miny będą jednak zależne
od tego, kiedynaSuchychSta-
wach będzie grał pierwszoli-
gowy Okocimski Brzesko.
Tedwiedrużynybędąbowiem
tej jesieniwystępowałyna tym
obiekcie. Nikt więcej na nim
jużnie zagra, gdyżmiasto, któ-
re sfinansowało część ostat-
nichremontów,niechcedopro-
wadzić do jego nadmiernej
eksploatacji.
KlubzNowejHutyprzejmie

wewładanie także jedno z bo-

isk treningowych. Służyć ono
będzie jego drużynom – trze-
cioligowym seniorom, junio-
rom i juniorommłodszych.
Dostanie takżenaswojepo-

trzeby część jednego zbudyn-
ków znajdujących się na tym
terenie. Dotychczas w całości
był on użytkowany przez Sto-
warzyszeniePomocyMłodym
TalentomSportowymHutnik,
w który uczy się futbolu
nowohucka młodzież. Teraz
będą się tammieściłydwaklu-
by, oby tylko nie rodziło to
konfilktów – Chcemy wyre-
montować ten budynek, bę-
dziemymieli w nim swoją ba-
zę –mówi AdamGliksman.
WHutnikumają także pla-

ny związane z pawilonem
nastadionie. Sąwnimbardziej
reprezentacyjne pomieszcze-
nia niż we wspomnianym bu-
dynku. Jakna raziewszystkie
stoją puste. Byćmożeudałoby
się kilka wynająć na siedzibę
klubu, choć zależne to będzie
od kosztów wynajmu. Jak
na razie żadne rozmowy
zprzedstawicielamiZIS-u jesz-
czew tej sprawie się nie odby-
ły, ale są szanse na pomyślne
rozwiązanie.
–Mamy jeszcze inne zamie-

rzenia związane ze stadionem.
Zgłosiliśmy jewładzomi liczy-
mynaprzychylność.Widzimy,
że atmosfera wśród nich jest
przyjaznadlaHutnika –dopo-
wiada prezes Gliksman.
Na pierwszywystęp zaprasza
podkoniec lipca.Hutnik zmie-
rzy się w towarzyskimmeczu
ze słowacką Petrzalką.

Hutnikwraca do domu

BOGDANPRZYBYŁO

Środowy sparing z Wisłą Pu-
ławy (rywal z II ligi) zakończył
się remisem 1:1 (gol Pawła
Moskwika).Wniedzielę rywa-
lemniepołomiczanbędzieAvia
Świdnik. Początek tego spot-
kania o godzinie 11.
– Jestemzadowolony zme-

czu z Wisłą, bo ci, co wchodzą
dozespołu,wypadli bardzopo-
zytywnie. To świadczy o tym,
że idziemy w dobrym kierun-
ku – mówi trener Dariusz
Wójtowcz.Dlazawodnikówdo-
tąd testowanych, potyczka
zpuławianamimiałabyćkolej-
ną okazją na przekonanie
szkoleniowcadosiebie.Zszan-
sy skorzystali, boPuszcza jest
zdecydowana,bypodpisaćzni-
mikontrakty.ZbigniewDąbek
iDamianSzymonikwzmocnią

rywalizacjęwobronie.Andrzej
Sobieszczyk to utalentowany
bramkarz. Ich transfery nie
oznaczają jednak, że Puszcza
zamknęła już kadrę. – Okien-
ko transferowe trwa do końca
sierpnia, więc nie wykonuje-
my nerwowych ruchów. Iloś-
ciowo jednakpowinniśmybyć
lepsi, bo trochę nam brakuje,
by składbyłakompletny–pod-
kreśla trenerWójtowicz.
DoPuszczyzpewnościąnie

trafi Petar Borovićanin, który
nie trenuje już zdrużyną, szu-
kając szczęścia gdzie indziej.
Puszcza wykorzysta pobyt

wPuławachdomaksimum.Ze-
spół wróci na południe kraju
akurat na mecz Pucharu Pol-
ski, jaki jączekawprzyszłąśro-
dęzPoloniąŁaziskaGórne (III
liga opolsko-śląska) nawyjeź-
dzie. – Zagramy to spotkanie
niejako zmarszu, ale traktuje-
mygobardzoprestiżowo.Chce-
mywPucharzePolski zajść jak
najdalej – kończyWójtowicz.

II LIGAPIŁKARSKA.Pusz-
czaNiepołomiceodponiedział-
kuprzebywanazgrupowaniu
wPuławach.Ma tamzapewnio-
ne idealnewarunki do trenowa-
nia, a takżedogrania.

Testowani przekonali
treneraWójtowicza

(ML)

Na starcie stanęło 25 zawodni-
czek i zawodników, którzy
przebrnęliprzeztrudnesitoeli-
minacji. W tym gronie była
skromna grupa reprezentan-
tówMałopolski.Nieliczysięjed-
nak ilość, a jakość, bowiem
trzechreprezentantówwywal-
czyło dwamedale.
Mistrzynią Polski została

ZuzannaLeśniak,którawygra-
ła konkurs na kucach. To dru-
gi medal tej zawodniczki pod-
czas jeździeckichkonkurencji.

Srebrowywalczyłabowiemwe
wrzechstronnymkonkursieko-
niawierzchowego.Leśniak jest
niezrzeszonązawodniczką, tre-
nującą i mieszkającą na tere-
nie powiatu ziemskiego kra-
kowskiego.
Srebrny medal w konkur-

sie dużych koni zdobyła, tak-
że niezrzeszona, Patrycja Pa-
luch, której niewiele zabrakło
do tego, aby stanąćnanajwyż-
szym stopniu podium. W tym
samym konkursie Weronika
Sławińska z WLKS Krakus
Swoszowice była szósta.
Małopolscy reprezentanci

w jeździeckichkonkurencjach
OOM zdobyli pięćmedali.

JEŹDZIECTWO. Wczoraj
nahipodromiewSwoszowicach
rozegranoostatniąkonkurencję
OgólnopolskiejOlimpiadyMło-
dzieży–ujeżdżanie.

Drugimedal Leśniak

(PAN)

PiłkarzeHutnika znowubędągrali naSuchychStawach
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SUCHESTAWY.Wtymsezonie na nowohuckim stadionie grać będą tylko
Okocimski Brzesko iHutnik, który dostałwużytkowanie także boisko treningowe

Głównym punktem uroczy-
stości był mecz miejscowej
drużyny seniorówwystępują-
cejwklasieAa oldbojamiWi-
sły. Goście wygrali 2:1 po go-
lachMirosławaSzymkowiaka
iKonradaGołosia, dlamiejsco-
wychbramkęuzyskałPrzemy-
sław Zwoliński.
Wiślacyprzyjechali doNie-

dźwiedzia, gdyżwczasachnaj-
większych sukcesów tego ze-
społu i gry w III lidze, w bar-
wach Niedźwiedzia występo-
wał Dariusz Marzec.
W zespole Wisły zagrali po-
nadto: Artur Łaciak, Jacek
Matyja, Kazimierz Węgrzyn,
Janusz Nawrocki, Grzegorz
Pater, Zdzisław Janik, Marek
Kępa,KrzysztofSzopa,Roman
Zięcik, Kazimierz Kmiecik,
Marek Kusto i Artur Gaweł.

Wewcześniejszychmeczach
trampkarze Niedźwiedzia po-
konali Słomniczankę 6:0, a ju-
niorzy młodsi jubilata wygrali
z Juvenią Prandocin 5:2.
Podczas jubileuszowej gali

przedstawiciele Małopolskie-
go LZS oraz Małopolskiego
Związku Piłki Nożnej uhono-
rowali najwybitniejszychdzia-
łaczy i piłkarzy. Brązową odz-
nakę MZPN otrzymali: Stani-
sławGęgotek,Władysław Ca-
łek, Zygmunt Stanek, Jerzy
Łakomy. Srebrneodznaki LZS
otrzymali: Sławomir Zając,
PiotrRojek, PawełDąbrowski,
Sebastian Zwoliński, Przemy-
sławZwoliński,TomaszCałek,
Wojciech Rosół, Władysław
Gugulski,EwaPrzecherka,Ry-
szard Pluta, Jarosław Nowak,
Marian Makola, Jarosław
Gałkowski, Stanisław Wiklik,
Józef Bijak, Andrzej Marian,
AndrzejMirek,WiesławMar-
czak, Rafał Całek oraz Piotr
Kłosiński.

PIŁKA NOŻNA.Wminiony
weekendnaobiekcieLKSNie-
dźwiedźodbywały się imprezy
zokazji jubileuszu65-lecia ist-
nieniaklubu.

LKSNiedźwiedź
świętował 65 lat

(PAN)


