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P
opierwszymdzwonkuprawiewszyscyuczniowie,
wprawiewszystkich szkołach, zaczynają odliczanie
do dzwonka ostatniego… Prawie – bowKrakowie jest

taka jedna szkoła, awniejwyjątkoweklasy gdzie uczniowie
popierwszymdzwonku zaczynają liczyć lewy!Wgimna-
zjumnr 2wklasach brydżowychuczniowie biorą karty
do ręki i…
…czasamiwygrywają, czasami przegrywają, ale z każ-

dymrozegranymrozdaniemzbliżają sięmałymi kroczkami
do doskonałości.W tymrokudzięki solidnej grze zawodni-
ków, szkolnyUKSOlimpia „Dwójka” okazał się najlepszym
klubemaGimnazjumnr 2 najlepszą szkołą naMistrzo-
stwachPolskiMłodzikóworazMistrzostwachPolskiMło-
dzieży Szkolnej. Satysfakcja z takiego sukcesu jest ogromna,
zarównodla uczniów, jak i dla prowadzącej lekcje brydża
AgatyKowal.Aprezentowane rozdanie pochodzi zwakacyj-
nego obozubrydżowegowStasikówce, a bohaterką jest Ba-
sia Superson zklasy drugiej, która jakoS rozgrywała 3 bez
atu (E, obie po).

Po najgorszymdla rozgrywającejwiściewkaro, Basia
dwa raz przepuściła i zabiła trzecią rundę tego koloru. Za-
grała asa, króla kier i kiera do damy, zaimpasowała trefla
i ponownie zagrała kiera do stołu. ZawodnikEdo trzechkie-
rówzdecydował się nawyrzucenie trefla i dwóchpików,
więc na zagranegowaleta pikmusiał położyć figurę, którą
rozgrywająca zabiła asem iwpuściła Egrając pika.Obrońca
wziął królem, ściągnął fortę karo imusiałwyjśćw trefla, da-
jąc dwie lewy treflowe.Gdyby zamiast drugiego pikaEwy-
rzucił trefla, to na asa trefl spadnie król, natomiast powy-
rzuceniu forty karo, rozgrywającemunależą się dwa trefle
lub dwapiki.
Kolejne, z tegorocznegokongresu brydżowegowSławie,

to rozdania szkoleniowe z cyklu – z jakąkartą niewchodzić
napoziomie dwóch.

NSpopartii,WEprzed.Wotworzył 1 pik, aNniemógł
powstrzymał się odwejścia 2 karo. Po chwili stał się rozgry-
wającym tenkontrakt z kontrą i po atakuWpik postawił
1100, innymi słowyWEwygrali 3 karo.
Przypomina się stare brydżoweporzekadło – jakwcho-

dzisz koloremnawysokości dwóch tomusiszmieć albo do-
brą kartę... albo dużo pieniędzy.
Żegnam się z Państwemwwydaniu piątkowym i zapra-

szam dowydania poniedziałkowego począwszy od 10
września.

Po pierwszym dzwonku

Cztery piki skurczybyki

JAN BLAJDA

Złotedziewczyny,wśrodkuPaniProfesorAgataKowal
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W sezonie 2013 obowiązywać
będą inneprzepisywrozgryw-
kachIi II ligi.Donajważniejszej
ze zmian, czyli połączenia obu
lig, nie doszło. Jest jednak na-
dzieja, że tak się stanie. Dzięki
temu wKrakowie będzie moż-
na oglądać lepszedrużyny.
Fuzja byłaby rewolucją roz-

grywek.Oczywiście,najbardziej
zależy na tym II–ligowcom,
wtymSpeedwayWandzieKra-
ków, bo w ten sposób drużyny
miałyby szansę na ściągnięcie
większej liczbywidzówna swe
mecze. W minionym sezonie
w II lidzebyło tylko 6 zespołów,
a i takwpołowiezrezygnowało
KSMKrosno. Jak zachęcaćwi-
dzów, by przychodzili oglądać
ciągle te same kilka zespołów?
Nad problemem dyskutowano
wŁodzipodczasspotkaniapre-
zesówklubówI i II ligi, na razie
pomysłpołączenia ligniezostał
zaakceptowany. Przeciwny był
prezes GTŻ Grudziądz Zbig-
niew Fiałkowski (nieoficjalnie
wiadomo, że niechętna jest też
ekipa z Gniezna, której przed-
stawicielaniebyłonazjeździe).
–W trakcie rozgrywek nie

można zmienić regulaminu
inaczej niż jednomyślnie.
Wszystko przesunęło się więc
wczasie –mówiprezesSpeed-

way Wandy Paweł Sadzikow-
ski. – Byćmoże uda się jednak
wprowadzićtezmianyjużnase-
zon 2013. Grudziądz jest blisko
awansu do ekstraligi, jeśli mu
się to uda, to nie będzie zainte-
resowany I ligą. Wówczas za-
pewnedojdziedopołączenia.Po-
nadtowII lidzezapewnebyłoby
pięć zespołów.Agdy trzy znich
niedostanąlicencji, tobędzie li-
ga z dwoma zespołami?Trzeba
będziepołączyćjązIligą,czysię
tokomuśpodobaczynie.

Skąd pomysł fuzji? Chodzi
orozwójżużla,ale iopieniądze.
Wtymrokukibice II liginarze-
kalina„nudny”sezon–wszyst-
kiedrużynyzakwalifikowałysię
doplay-off, awIrundzieawans
wywalczyło 4 z 5 zespołów.
Po połączeniu w jednych roz-
grywkach byłoby kilkanaście
drużyn.Tooznaczawięcejme-
czów, nowych rywali, ciekaw-
szych zawodników – po prostu
większe emocje.
–Połączenietonaturalnadro-

ga rozwoju żużla –mówi Sadzi-
kowski.–Różnicemiędzyzespo-
łami z różnych lig są zbyt duże.
Jeśli II liga pozostanie w takiej
kadłubowej formie jakdotąd, to
będzie mniej atrakcyjna, spon-
sorzyzacznąsięwycofywaćibę-
dziejeszczegorzej.Kibicówinte-
resują ciekawe zmagania, wal-
kaoawans.WedługprezesaFiał-
kowskiegopołączenieligisięnie
opłaca. Twierdzi, że jego klub
straci nameczach z zespołami,
które byływdrugiej lidze, że bę-
dzie łatwo i wysoko wygrywał,
więc ludzie przestaną przycho-
dzić namecze. Ja nie zgadzam
się z takimi argumentami,
napewnobyśmypowalczyli.
Inne zmiany udało się zaak-

ceptować,ajakzapowiedziałszef
GKSŻ Piotr Szymański, wejdą

one w życie. Wśród nich jest
m.in. zniesienie limitów KSM
(KalkulowanejŚredniejMeczo-
wej), czyli ograniczenia składu
napodstawiewynikówżużlow-
cówwpoprzednimsezonie.KSM
miaławyrównaćszanse,alezda-
niemSadzikowskiego,efektbył
odwrotny: –Wdrugiej lidze jeź-
dziło wielu zagranicznych za-
wodników,którzyniestartowa-
li wPolsce. Od razumieli śred-
nią6,50,choćniekonieczniepre-
zentowalitakipoziom.Pozatym
częstoinniżużlowcyjedensezon
mielidobry,apóźniejjeździligo-
rzej,coteżniebyłoodzwiercied-
leniem ich rankingu.
Ponadto limitbudżetupozo-

stałnapoziomie1,5mlnzł.Wy-
kreślony będzie artykuł omoż-
liwości stosowania zastępstwa
zawodnika (w składzie meczo-
wym musi być przynajmniej
6 jeźdźców).Będzieteżobowią-
zek wystawiania w drużynie
dwóchpolskichjuniorów,dotąd
był tylko jeden (rozwiązaniem
pozostanieutrzymanieinstytu-
cji „gościa”,czylizgłoszeniaza-
wodnika innego klubu). Przy-
wrócona też będzie „próba to-
ru”,na30minutprzedmeczem.
Zniesionolimitangażutylkojed-
nego zawodnika z cykluGP.

ARTURBOGACKI

Fuzja szansą na rozwój
ŻUŻEL. Pierwszej i drugiej ligi na razie nie połączono, ale ciągle jest na to szansa

Skawinka świętuje 90-lecie istnienia

Dziś piłkarze Skawinki awan-
sem rozegrają mecz 7. kolejki
krakowskiej klasy okręgowej
(grupa II), podejmą Śledzie-
jowice (godz. 17.30) wstęp dla
kibiców jest bezpłatny.
Największym sportowym

osiągnięciem Skawinki był

dwukrotny awans do III ligi:
w 1978 i w 2002 r.W obu przy-
padkach zespół jednak spadał
poroku.Terazseniorzywystę-
pują w „okręgówce”, w klubie
jest też 6 młodzieżowych dru-
żyn. –Miasto musi zrozumieć
nasze potrzeby. Nakażdą dru-
żynę dostajemy tylko około
6,5 tysiąca złotych, to zdecydo-
wanie zamało. Mamy nadzie-
ję, że współpraca się poprawi
– mówi członek zarządu
Skawinki IreneuszKostrz.
Niedzielneuroczystościroz-

poczną sięmszą świętąogodz.
12.30. O godz. 16.30 w ośrodku

Gubałówkaodbędziesięakade-
mia z udziałem zaproszonych
gości,byłychiobecnychzawod-
nikówSkawinki.Swójudziałza-
powiedzieli m.in. prezes PZPN
Grzegorz Lato, burmistrzMia-
sta i Gminy Skawina Adam
Najder, starosta krakowski Jó-
zefKrzyworzeka,prezesMZPN
Ryszard Niemiec, marszałek
województwa małopolskiego
MarekSowaorazwojewodaJe-
rzyMiller.Gościemspecjalnym
ma być były bramkarz repre-
zentacjiPolski,Liverpoolu iRe-
aluMadryt, JerzyDudek.

PIŁKANOŻNA.TKSSkawinka
Skawinaobchodziwtymrokuju-
bileusz90-lecia.Dziśrozpocznie
sięgłównaczęśćobchodów.
Wniedzielnychuroczystościach
udziałmająwziąćm.in.byłyre-
prezentantPolskiJerzyDudek
iprezesPZPNGrzegorzLato.

(ART)

Wktórej lidzewystąpiWanda?
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Zwycięstwo
Kosteckiego

Wśróduczestnikówbyło sied-
miubokserówzMałopolski,w
tymdwóchwychowankówtre-
nera Władysława Ćwierza z
Górnika Wieliczka, Mateusz
Kostecki (waga 64 kg) i Mar-
cel Nalepka (69 kg).
21-letni Kostecki, który jest
jednym z czołowych w kraju
w swej kategorii, stoczył aż
cztery pojedynki. Tylewalkw
zawodachpolscy bokserzy to-
czą obecnie bardzo rzadko.W
finale pokonał na punkty (2-1)
RafałaPerczyńskiego zGwar-
diiWarszawa.Nalepkaodpadł
natomiast w ćwierćfinale.
TrenerHubertMigaczewza-

mierza powołać Kosteckiego
dokadry,którabędzieuczestni-
czyła, jako „Hussars Po-
land”,w lidzeświatowej. Jest to
właściwie boks profesjonalny,
ale pod auspicjamiAIBA (fede-
racjiamatorskiej),któranajlep-
szym uczestnikom zapewnia
udziałwigrzyskachwRiodeJa-
neiro 2016.
Z innychMałopolanwalczą-

cychwGrudziądzunajlepiejspi-
sałsięMateuszPtasiński(Magic
Brzesko).W finale uległ on jed-
nak 0-3DawidowiMichelusowi
(SokółPiła).

BOGDANPRZYBYŁO

KALENDARZYKPIŁKARSKI

KlasaokręgowaKraków,grupaI: IKSOlkusz
–Piliczanka(s.16),Grębałowianka–Zelków
(s.16),Prądniczanka–Proszowianka(s.16),
SpójniaOsiek–Wieczysta(s.16),Zieleńczanka
–Podgórze(s.16),APZabierzów–Bronowianka
(s.16),PrzemszaKlucze–Słomniczanka(s.16),
JuraŁobzów–Clepardia(n.16).
KlasaokręgowaKraków,grupaII:

Skawinka–Śledziejowice(pt.17.30),Tramwaj
–RabaDobczyce(s.17.30),LotnikKryspinów
–PiastWołowice(s.17.30),HejnałKrzyszkowice
–WiślankaGrabie(n.11),OrzełMyślenice
–GościbiaSułkowice(n.16),RokitaKornatka
–Pozowianka(n.17),PogońSkotniki–Jordan
Zakliczyn(n.17).
KlasaAKraków,grupaI:Węgrzce–Orzeł
Iwanowice(s.16),Niedźwiedź–Bibiczanka
(s.16),CzarniGrzegorzowice–Skała(n.14),So-
kółKocmyrzów–SpartakCharsznica(n.15),
Michałowianka–JuveniaPrandocin(n.15),

SpartakWielkanoc-Gołcza–PartyzantDojaz-
dów(n.16),StrażakGoszcza–Jastrzębiec(n.16);
grupaII:Nadwiślan–Wawel(s. 11),Wanda
–Niegoszowianka(s.16),Prokocim–Błękitni
Modlnica(s.16), IskraRadwanowice
–Bieżanowianka (s. 16), Zwierzyniecki–Spor-
towiecModlniczka (s. 16),DragonSzczyglice
–Bratniak (s. 16),PłomieńJerzmanowice
–Dąbski (n. 16);grupaIII:PłomieńKostrze
–Radziszowianka (stadionwSidzinie, s .16),
BorkowiankaBorekSzlachecki
–Kaszowianka (s. 16),VictoriaKraków
–Gajowianka (s. 16), IskraKrzęcin–Tęcza
Piekary (s. 16), Liszczanka–LotBalice (n. 11),
CedronkaWolaRadziszowska–Libertów
(n. 15),WisłaJeziorzany–Armatura (n. 16).
KlasaAWieliczka: Iskra Zakrzów – Piłkarz
Podłęże (n. 16), Wolni Kłaj –Węgrzcanka
(n. 16.30), Wiarusy Igołomia –Wilga
Golkowice (n. 17), Zryw Szarów – Tęcza

Słomiróg (n. 17), Czarnochowice – Strażak
Kokotów (n. 17), Gdovia – Start Brzezie
(n. 17), BatoryWola Batorska –
Nadwiślanka Nowe Brzesko (n. 17).
KlasaAMyślenice:Skalnik Trzemeśnia
–Cyrhla Krzczonów (s. 17), IskraGłogoczów
–Krakus Swoszowice (s. 17), Dziecanovia
–Mogilany (s. 17), Topór Tenczyn – Sęp
Droginia (n. 15), Pasternik Ochojno
–Wróblowianka (n. 16), Zielonka
Wrząsowice – Rudnik (n. 17), Clavia
Świątniki Górne –Wrzosy Osieczany (n. 17),
Wicher Stróża – Tempo Rzeszotary (n. 17).
KlasaAOlkusz:Wielmożanka – Spójnia II
Osiek (n. 11), Prądnik Sułoszowa – Pogoń
Miechów (n. 16, stadion wWielmoży).
KlasaAChrzanów:Victoria Zalas – Start
Kamień (s. 17), WolankaWola Filipowska
– Korona Lgota (s. 17).

(PAN)

BOKS.Dużympowodzeniem
cieszył się kolejny turniej
GrandPrixwboksie, któryod-
był sięwGrudziądzu.Wystąpiło
wnim156zawodników, awalki
eliminacyjnekończyły siępóź-
nownocy.


