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Maciej Bębenek znów
jest wNowymSączu

Prezesi Sandecji zaczynają re-
alizować złożone obietni-
ce.W pierwszych po urlopach
treningachuczestniczylimają-
cy za sobą występy w ekstra-
klasieTomaszMargol (Górnik
Zabrze) i Marcin Pietroń (Za-
głębie Lubin, Arka Gdynia,
Piast Gliwice, GKS Katowice),
bramkarz Daniel Bomba
(Poprad Muszyna), wracający
zwypożyczeniadoUniiTarnów
FabianFałowskiorazMalijczyk
SoulejmanDiarra.Ostatniopół-
toraroczny kontrakt z klubem
podpisał Maciej Bębenek. Za-
wodnik ten wraca do Nowego
Sączapodwuletnichwystępach
wzabrzańskimGórniku.28–let-
ni skrzydłowywziął już nawet
udział w stoczonej w sobotę
wewnętrznej gierce „bia-
ło–czarnych”.
Trener JanuszŚwieradnie

szczędził pochwał pod jego
adresem.
– Maciek pokazał dzisiaj

kilka rewelacyjnych zagrań,
zwłaszcza w starciach jeden
na jeden.Widać, żenie zapom-
niał, na czympolega drybling
i w ten sposób rozkręcał akcje
ofensywne. Nie mam wątpli-
wości, że będzie sporym
wzmocnieniem naszej druży-

ny – przekonywał szkolenio-
wiec sądeczan.
Zadowolonybył też zposta-

wy pukającego do kadry I–li-
gowców 17–letniego Przemy-
sławaSzarka, a także jednego
z czterech testowanych Ukra-
ińców.
–Przybysze zzawschodniej

granicy przez kilka dni zosta-
ną z nami, dostaną szansę
przekonania nas do swoich
umiejętności – poinformował
Świerad.

Kolejne nowe twarze spo-
dziewane sąwNowymSączu
już dzisiaj. Mają to być piłka-
rze o znanych w Polsce naz-
wiskach,wywodzący sięm.in.
zWarty Poznań, KoronyKiel-
ce i Piasta Gliwice. Nie jest
wykluczone, że z Sandecją
zwiąże się także Paweł No-
wak, występujący do niedaw-
na w Lechii Gdańsk, były pił-
karz m.in. racovii.
– Nie zasypiamy gruszek

w popiele, wszak transferowy

kołowrotek rozkręca się nado-
bre. Obowiązuje w nim zasa-
da: kto pierwszy, ten lepszy.
Nie ukrywam też, że jesteśmy
na dobrej drodze w pozyska-
niu klubowego sponsora
–zdradził prezesMKSAndrzej
Danek.
ZSandecją rozstał sięnato-

miast obrońca Wojciech
Wilczyński. Za porozumie-
niemstronprzedwcześnie roz-
wiązano z nim obowiązujący
do końca sezonu kontrakt.

I LIGAPIŁKARSKA. Z Sandecją rozstał się obrońcaWojciechWilczyński

DANIELWEIMER

daniel.weimer@dziennik.krakow.pl

MaciejBębenek (przypiłce) zapisał sięwpamięci sympatykówSandecji sympatycznie

F
O
T
.M
A
T
E
U
S
Z
B
O
B
O
L
A

Paweł Cygnar zdołał zagrać tylko pół godziny

HUTNIKNOWAHUTA–SOŁA
OŚWIĘCIM1:2 (1:0)

1:0Guja45,1:1 Snadny68,1:2 Snadny70.
Hutnik:Jasowicz (46Kusak) –Antoniak
(46 Żelasko), Bienias, Orłowski
(46Jaskólski), Lampart –Gamrot (46Bia-
łkowski), Świątek (46Piszczewski), Guja
(46 Serafin) –Wrona (46 Stanek), Lubera
(46Cichy), Sierakowski (46Urbaniec).
Soła:Kotyza – Stanek (72M.Nowak), Baluś
(46Boba), Skrzypek, Jamróz –M.Nowak
(46Sałapatek), Czarnik (46 Stemplewski),
Cygnar (30Janeczko), Domański –Nie-
wiedział (46 Snadny), Pawlak (60Jasiński).

Szybko obydwa zespoły rozpo-
częłygrykontrolne.PiłkarzeIII-
ligowca z Nowej Huty spotkali
się 2 stycznia i wyszli do gry
po dziesięciu dniach, a lider IV
ligi zaczął treningi 7 stycznia.
W zespole z Oświęcimia nie

byłokilkugraczy.Zabrakłokon-
tuzjowanego Łukasza Ząbka,
abramkarzKamilTalagadostał
wolne. Sporegopechamiał roz-

grywającyPawełCygnar, który
po pół godzinie musiał opuścić
boisko. Na ile jest to poważna
kontuzja i jak długo nie będzie
trenował, jeszcze niewiadomo.
Pojawilisięnatomiastwychowa-
nek klubu, obrońca Mateusz
Boba oraz napastnik grający
ostatniowZagłębiuSosnowiec–

JanPawlak.Wkrakowskiejeki-
pie brakowało leczących urazy
Kamila Hula, Bartosza Jagły
iMichałaNawrota. Z reprezen-
towaniaHutnikawiosnązrezyg-
nowali natomiast Sebastian Ja-
gła i Daniel Zimny, którzy szu-
kają pracy. Zagrał także Mate-
usz Gamrot, który dzisiaj

rozpoczyna testy w Cracovii.
W sobotę na boisku
w Skotnikach wystąpił też po-
wracający z wypożyczenia
doOrkanaSzczyrzycRafałWro-
na oraz juniorzy: Łukasz
Białkowski, Patryk Jaskólski,
PatrykSerafin.
– Szukamy zawodników

dokażdejformacji–mówiszko-
leniowiec Soły, Sebastian
Stemplewski.–Chciałbym,żeby
zwiększyłasiękonkurencjawze-
spole, bo bardzo dobrze mobili-
zuje do lepszej gry. Zwłaszcza
w bramce przydałaby się więk-
szarywalizacja.Chciałbym,że-
by kadra wykrystalizowała się
przed naszym zgrupowaniem
wKleszczowie.
Soła na obóz wyjedzie 28

stycznia,adotejporybędzietre-
nowaćwOświęcimiu.Zajęciaod-
bywały się trzy razy w tygod-
niu, ale od dziś trener Stemple-
wski zwiększa ich ilość. Teraz
piłkarze będą ćwiczyli 4 razy
wtygodniu.Kolejnysparingro-
zegrają w sobotę w Knurowie
zPiastemGliwiceME.

PIŁKANOŻNA.Wmeczu
kontrolnymrozegranym
wSkotnikachoświęcimianie
pokonali III-ligowca.

BOGDANPRZYBYŁO

Sołaudowodniła swąwyższośćwdrugiej połowie
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ndrzej zawładnąłmoimbrydżowymsercemod chwili
gdyGopoznałam.Turnieje zNimgrane to zaszczyt
i coś, czegonie zapomnę. Był dlamnieKimśwyjątko-

wym. (DanusiaKrupnik)
Przyjaciel któregonie sposób zastąpić. (JacekKlimczak)
Andrzej byłmoimwieloletnimpartnerem, jedynymzktórym

nigdy się nie kłóciłemprzy stoliku. ByłmoimMistrzem, odktó-
rego próbowałemnauczyć się tego,w czymbył niedościgniony.
Obecności przy stoliku „table praesence”, którą cenił najbar-
dziej. Był bardzo otwarty namoje propozycje unowocześnienia
systemu licytacyjnego „Wisły”, sam tworząc nowąwersję kon-
wencji Lebensohlw licytacji dwustronnej, którą nazwaliśmy
Wilksohl. Byłmoimprawdziwymprzyjacielem. (Piotr Stopa)
Andrzej, pomnik kultury osobistej, znakomity, niebotyczny

brydżysta,mentor dlamnie i dlawielu. Odszedł. BędzieGobar-
dzo,wkrakowskimśrodowisku, brakować. (TadeuszBiernat)
Powinien spocząćwSevres podParyżem, jakowzorzec za-

chowania się przy stole. (Piotr Stefanów)
Wielokrotniemiałemszczęście grać zNim, jeszczewięcej

przeciwkoNiemu. Zawsze z szacunkiem i podziwem.Trudno się
pogodzić, że nigdywięcej. Dlamnie największy polski gracz
wszechczasów. (JacekHerman)
NazwaliśmyGoArcymistrzemKosmicznym.Tomówi

wszystko. (WacławGąssowski)
Najmilejwspominać będęwspólne śpiewy, starych patrio-

tycznychpolskich piosenek. (RyszardKiełczewski)
Niezawodnyprzyjaciel. Zawszemożnabyło liczyć na Jego

pomoc. Perfekcyjnywewszystkim, co robił. Nie tylkowbrydżu,
którego traktował niezwykle poważnie, pracując nadpodniesie-
niemswojego poziomugry, swojej pary i drużyny. Prywatnie
uroczywesoły człowiek, kochający rodzinę i umiejący bawić to-
warzystwopięknymśpiewem.WszyscywieleMuzawdzięcza-
my. (WłodzimierzWala)
Był jednymz trzechnajlepszychzawodnikóww latach 60.,

prawdziwymistrz, grającyniezwykle starannie, nazywany
wWiśle „Naczelnym” tomówiwszystko.Było ich trzech: Szurig,
Wilkosz iKlukowski.Dwóchpierwszych już odeszło. Zprawdzi-
wąprzyjemnością oglądałemwlatach 60. rozgrywki kadrynaro-
dowej zawsze zJegoudziałem.Wielka strata. (JerzyRussyan)
Kiedypoznawałem tajniki gryw„Świecie brydża” na ostat-

niej stronie pojawiały się problemypodwspólnym tytułem
„Uczmy się odWilkosza”. Byłwzoremzawodnika, brydżysty,
który potrafił podziękować za gręmimoprzegranego rozdania.
Dlawiększości z nas nie tylko jeśli chodzi o poziomgry, tytuł ze
„Świata brydża” pozostaje aktualny. (Maciej Czajkowski)
WielkiMistrz.Wielki Człowiek.Dżentelmen. ŻegnajAndrze-

ju. (SławekLatała)
Andrzeja znałemod samegopoczątku Jego imojej fascynacji

grąwbrydża. Zawsze był dlamnie dobrymKolegą iwzorem
umiejętności brydżowych. Pamiętam jakpokilku latach Jego
wspaniałych sukcesówzapytałemgo conależy zrobić, aby do-
brze graćwbrydża.Odpowiedziałmi, że trzebamieć do tego ta-
lent. Onmiał gownadmiarze, ale niestety niemógłmi gouży-
czyć. (KazimierzChłobowski)
Nienależę dokobiet, które grając przeciwkopanom trzęsą

portkami. PanAndrzej był jedynymmężczyzną,w starciu z któ-
rym ta przypadłośćmiewałamiejsce. Podczas benefisu zwierzy-
łamsię z tego samemumistrzowi. On zapewnił, żewkrótce,
przynastępnymspotkaniu to się zmieni. Niestety następnego
razu już nie będzie. (RenataWajdowicz)
AndrzejWilkosz był nie tylko arcymistrzembrydża, był tak-

żewspaniałymczłowiekiem– spokojnym, uśmiechniętym, przy-
jaznym i życzliwym. Pamiętam, jak po zdobyciu przezNiego ty-
tułumistrza świata poprosiłemGo, aby opowiedział swojewra-
żenia z tych rozgrywekna spotkaniu z pracownikamiAGH,
a ponadto, abyna zakończenie zagrałw turnieju indywidual-
nymz chętnymi uczestnikami. PanAndrzej zgodził się
nawszystko.Oczarował nas swoim talentemnarracyjnym i kun-
sztembrydżowym (dodam, żewygrał ten turniej). Była to prze-
miła i niezapomniana impreza. (Antoni Paja)
Nic dodać, nic ująć... (JanBlajda)

Wilkoszwakcji:
AKD1074 86

K43 A985

AKD W106

4 AW73

Wilkosz rozgrywał szlemika pikowegopowiście 9 trefl. Zabi-
łeś czytelniku asem iwco zagrasz ze stołu. Pika?Kiera?Karo?
Czy trefla?

Przyjaciele o Wilkoszu

Cztery piki skurczybyki

JAN BLAJDA

Rozwiązanie: Tylko przebicie treflawdrugiej lewie, zapew-
niałowygranie gry. UNodłożył się bowiemkolor pikowywpo-
staciW9532.Awięc trefl przebity. As pikujawniającypodział
atutów.Trzy górne kara, blotkakier doasa i drugi trefl przebity
w ręce. Teraz król i blotkakier, którą to lewę skonsumowaćmusi
N iwymaszerowaćwpika.


