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Małopolska

Wponiższymrozdaniu„S”rozgrywałczterykier.

N E S W
1trefl pas 1kier 1pik
kontra 3pik pas pas
4kier pasy...

ParaNSstosowałasłabeotwarcie1bezatu, stądNotworzył
z17punktami jedno trefl, akontrana jednopik tobardzoużytecz-
nakonwencjawskazującanadokładnie trzykartywkolorzepart-
nera (tuwkierach) inieprzyrzekającażadnejnadwyżkiponadsi-
łęotwarcia.Eagresywniezablokowałpikami, aleNniepoddał się
i zpokaźnąnadwyżkązalicytowałkońcówkęwkiery.
Wzawistowałwkrólapik,któregorozgrywającyzabił asem,

i rozpoczął starannąrozgrywkę.Damękierprzejąłkrólemiza-
grałblotkę trefl, znadziejąwypatrującdamyodW.Damasięnie
pokazała, zabiłprzeto treflaasem,małymkieremdoszedłponow-
niedoręki i zagrał trefla,kolejnyrazznadziejąwypatrującdamy
odW.GdyWdołożyłblotkę trefl, zabił lewęasemizagrał trefla.
To już trzeci razmiałnadzieję, żedamajest jednakuW.Nanie-
szczęściedamabyłauE.Z licytacjiwiadomebyło, żeSnieposiada
jużpików, toteżEpowzięciu lewydamątrefl zagrałwaletakaro–
ibyłopoherbacie.Godnauwagi jestprzezornośćrozgrywającego,
któryrozgrywałznakomicie, aledopierooddrugiej lewy.
Wpierwszejbowiemprzegrałwykładanąkońcówkę.Wystarczyło
przepuścićpierwszegopika,następnienaasapikpozbyćsięz ręki
trefla,wyrobić trefle, przebijając trzeciegowysoko, i 10 lewciałem
bysięstało.Rozdaniepochodzi zobszernegozbioruproblemów,
wktórych losykontraktudecydująsięwpierwszej lewie.

Bridge znaczy most
25majawramachobchodówDniaMostowcaOddziałMałopolski
ZwiązkuMostowcówRPzorganizował fantastycznyrodzinnypik-
niksportowy,gdzieobok licznychkonkurencji ruchowych(mię-
dzy innymidarts ipiłkarzyki)orazzabawigierdladzieciakówro-
zegranodwaturniejebrydżasportowego.Konkurencja tamusiała
znaleźćsięwprogramieobchodów,gdyżwjęzykuangielskim
„bridge” tonic innego jak„most” (gwoliprawdy–zbieżnośćna-
zwy jestprzypadkowa).Klasyfikacjębrydżowąwygrałapara
ZbigniewGruszecki –WładysławKaczor, acałością imprezyzra-
mieniaorganizatorakierowałaPaniGrażynaCzopek.
Jakostrabyławalka,obrazujeponiższerozdanie,któreudało

misiępodglądnąćpodczaszawodów.

ZpozycjiS rozgrywanoznakomitykontraktsześćkier, powiś-

ciewaletemtrefl.Powzięciu lewyasemrozgrywającyzagrałdwa
razykierygórą (podzieliłysię!). Jużmyślałem,żezadeklaruje
„swoje”.Nicz tego!Zestołuzagranazostałaósemkakaro,Ezabił
dziesiątką,a rozgrywającydamą(Wniedołożył).Terazstarannie
doszedłdostołupikiemizagrał siódemkękaro,odEwaletzabity
asem.Kolejnedojściedostołupikiemizagranaczwórkakaro, za-
bitapiątką idziewiątkakaroodrozgrywającego.Terazkaro
dokróla,przebitewaletemkier i zwielkąulgąrozgrywającyzade-
klarował „swoje.”Chapeaubas!
Ach, cóż tobyłyzaemocje!Żeco?Żerozdanieśmieszne?No

to, „profesjonaliści”,nastart.Nazałączonymdiagramiezamienia-
mydziesiątkękiernaszóstkę ipo takimsamymwiścieprofesjo-
nalnie rozgrywamynieco innykontrakt, amianowiciesześćkaro,
niewidzącrąkW,E?Wśródodpowiedziprzesłanychnaadres
zbigniew.sagan@onet.eurozlosujemynagrodę.
Wyniki zarównoMistrzostwMostowcówjak iHutniczejMa-

jówkiBrydżowejnaAGHnastroniehttp://mzbs.pl/.

Poszukiwania damy trefl

Cztery piki skurczybyki
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NIERUCHOMOŚCI

MIESZKANIA
DO WYNAJĘCIA

PILNIE do wynajęcia 1 pok.
Krowoderskich Zuchów, umeblowane,
sprzęt AGD, parter, ciche, ogrodzone.
606-462-964.

PILNIE do wynajęcia 3 pok. Kluczborska,
umeblowane, sprzęt AGD, 2 tarasy, 6
piętro, widokowe, garaż, ochrona.
606462964

LOKALE UŻYTKOWE
-DO WYNAJĘCIA

LOKAL pod rehabilitację. 887-645-758

PRACA

ZATRUDNIĘ
ULOTKI Azory. 602-340-731.

OGŁOSZENIA 
EKSPRESOWE

Brydż sportowy Małopolska

Stowarzyszeniamają
większe pole do popisu

–MałopolskieWektoryWspół-
pracy tosamorządowykon-
kurswyłaniającygminy, które
dobrzewspółpracujązorgani-
zacjamipozarządowymi.
Trudna jest tawspółpraca?
– Skoro otrzymaliśmy tę

zaszczytnąnagrodę, tonapew-
no tawspółpraca była owocna.
Niektórzymówiąnawet, że jest
wręczmodelowa…Na począt-
ku jednakniebyło łatwo, ludzie
nie wszędzie są chętni do ak-
tywnej działalności, ale oparli-
śmyjąprzedewszystkimnako-
łach gospodyń wiejskich oraz
zespołach i klubach sporto-
wych.Podośćdługiejprzerwie
w działalności reaktywowali-
śmyKGW,któreprzekształciły
sięw stowarzyszenia.
–Stowarzyszenie to innaran-
ga,a iwiększemożliwości
działania…
–Tak.Chodziprzedewszyst-

kim o to, że stowarzyszenie
– jako osoba prawna – ma
znacznie większe możliwości
korzystania ze środków pub-
licznych, ze wsparcia finanso-
wego zarówno z gminy, jak też
innych jednostek samorządu
terytorialnego.
–Czywobectegozmieniłasię
działalnośćpań,kiedyśzkoła,
adziś zestowarzyszeniago-
spodyńwiejskich?
–Nie, profil działalności po-

został, ale organizacje te
w zmienionej formie mają
większe pole dopopisu iwięk-
sze możliwości działania. Na-

dal są w dużej mierze anima-
torkami działalności kultural-
nej i społecznej.Kultywują tra-
dycję i folklor, co widać cho-
ciażby w organizacji imprez
artystycznych, a także pielęg-
nowaniu receptur tradycyj-
nych potraw, na które wciąż
nie brakuje chętnych, dlatego
działalność gastronomiczna
jest tak popularna i dochodo-
wa. Panie mają mnóstwo za-
mówień na organizację oko-
licznościowych imprezwgmi-
nie. Organizują też różnekur-
sy, np. koronkarstwa czy
wikliniarstwa, odpowiadając
tym samym na potrzeby
mieszkańców.
–Rozwój sportu też jestodpo-
wiedziąnapotrzebymiesz-
kańcówgminy?
–Myślę, że tak.Rozwijamy

bazę i propagujemy sportma-
sowy, współpracując z kluba-
mi i zespołami piłki nożnej

i ręcznej, mocną dyscypliną
w naszej gminie jest też pły-
wanie i dżudo. A najważniej-
sze, żeklubyucząposzczegól-
nych dyscyplin już niemal
w przedszkolu, trenerzy pra-
cują z dziećmi od najmłod-
szych lat, odradza się więc
sztafeta pokoleń. Popularyzu-
jemy sport masowy, np. biegi
oPucharBurmistrzaSułkowic;
ostatni odbył się 1 czerwca.
–Skoro takdobrzeukładasię
współpracaz trzecimsekto-
rem, tostartujeciewtego-
rocznejedycji konkursu
o„Wektory”?
– Zgodnie z regulaminem

konkursu laureat niemoże te-
go robić.
–Słowem–spoczęliście
na laurach…
–Nie.Współpracasamorzą-

du terytorialnego z organiza-
cjami pozarządowymi jest ko-
nieczna. Jesteśmy sobie wza-
jemnie potrzebni i współdzia-
łamydladobranaswszystkich
–mieszkańców całej gminy.

Rozmawiała
ELŻBIETACEGŁA

Najlepsze
łaziki
w historii

ZałogazBiałegostokuosiągnę-
ła ponadto największy wynik
w historii zawodów, zdobywa-
jąc493na500możliwychpunk-
tów – poinformował Mars So-
ciety Polska, organizator wy-
jazdupolskich łazikówdoSta-
nówZjednoczonych.
Dlazwycięzcówkonkursure-

gulamin przewiduje nagrodę
pieniężną, pokrycie kosztów
związanychzdotarciemipoby-
temnacorocznejkonwencji In-
ternationalMarsSocietyoraz–
jaknapisanonastroniepoświę-
conej zawodom – „prawo do
chlubienia się sukcesem przez
okrągły rok”.
To już druga wygrana Pola-

kówwhistoriiUniversityRover
Challenge.W2011rokunajwyż-
szemiejscenapodiumzająłłazik
Magma2,równieżskonstruowa-
nywBiałymstoku.
–Świetnywynikpolskichze-

społów to rezultat ciężkiej pra-
cystudentów,uczelniiorganiza-
torów. Po raz kolejny udowod-
niliśmy, że jeśli bierzemy się
za jakiśprojekt, to chcemy ipo-
trafimy być w nim najlepsi
– uważa Mateusz Józefowicz
zMarsSocietyPolska.
Wtymrokudoudziałuwza-

wodach zgłosiło się 14 drużyn
zUSA,Kanady,PolskiiIndii.Pol-
skę reprezentowały trzyzespo-
ły – z Białegostoku,Wrocławia
iRzeszowa.

SUKCES.Marsjańskiełaziki
zPolskizajęłydwapierwszemiej-
scawmiędzynarodowychzawo-
dachUniversityRoverChallenge
rozgrywanychwUSA.Zwyciężył
HyperionzespołuzPolitechniki
Białostockiej,drugibyłScorpioIII
zPolitechnikiWrocławskiej.
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ROZMOWA. PIOTRPUŁKA,
burmistrzSułkowic, które zaję-
łypierwszemiejscewplebiscy-
cieMałopolskieWektory
Współpracy2012 –opożytkach
zkółgospodyńwiejskich

KonkursMałopolskieWektory
WspółpracyorganizujeMało-
polski InstytutSamorząduTe-
rytorialnego iAdministracji
wKrakowie, podhonorowym
patronatemmarszałkawoje-
wództwamałopolskiego.Ce-
lemkonkursu jest promocja
dobrejwspółpracy lokalnych
władz zorganizacjamipoza-
rządowymi. Tegoroczne
„Wektory” będąwręczone
w Krakowie 27czerwca.

PROMOCJA
„WEKTORÓW”

W serwisie internetowym

www.wspomnijbliskich.pl

publikujemy:

nekrologi, kondolencje, wspomnienia,

które ukazały się w „Dzienniku Polskim“

2336767/00

2657269/00

Szanownemu Panu

Janowi Gołąbkowi

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci ŻONY

składa

Zarząd Międzynarodowego Portu Lotniczego

im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.

2659773/00

Ś + P

ZOFIA PUNIEWSKA

z domu Nowak

Najukochańsza Żona, Mamusia, Siostra i Babcia

przeżywszy lat 77, opatrzona św. sakramentami,

zmarła dnia 30 maja 2013 r.

Msza święta żałobna odprawiona zostanie w środę,

dnia 5 czerwca 2013 r., o godz. 11.00

w kaplicy na cmentarzu Rakowickim,

po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej

na miejsce spoczynku,

o czym zawiadamiają

pogrążeni w głębokim smutku

Mąż, Córka i Syn z Rodzinami

2656686/00

Drogiej Koleżance

mgr Marcie Serwin - Niziołek

wyrazy szczerego i głębokiego współczucia z powodu

śmierci MATKI

składają

Dyrekcja, Koleżanki i Koledzy z VII Liceum

Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie


