sport

Coraz bli¿ej I ligi
W sobotni wieczór kibice pi³ki no¿nej mieli przynajmniej piêæ powodów do radoœci. Te powody to gole
Marko Radiæa, Tomasza Grudnia,
Marcina Krzywickiego, Filipa Burkhardta i Fabiana Hiszpañskiego,
dziêki którym Wis³a wróci³a na tron
lidera grupy wschodniej. Do I ligi
jest coraz bli¿ej.
Œwit Nowy Dwór to dru¿yna, która
w³aœciwie po¿egna³a siê ju¿ z II lig¹
i Wis³a to wykorzysta³a. Podopieczni
trenera Marcina Kaczmarka mieli za
zadanie strzeliæ przynajmniej cztery
gole, by zaj¹æ znów fotel lidera grupy
wschodniej II ligi i uda³o im siê to
z nawi¹zk¹. Od pocz¹tku zagrali pewnie, mieli du¿¹ przewagê, ale gola
strzelili dopiero w 45. min, tu¿ przed
zejœciem do szatni. Po doœrodkowaniu
£ukasza Sekulskiego pi³kê g³ow¹
wpakowa³ do siatki Marko Radiæ.
Chwilê po wznowieniu gry po
przerwie goœcie wykorzystali niepo-

rozumienie miêdzy p³ockimi zawodnikami, czego efektem by³a wyrównuj¹ca bramka zdobyta przez
Mateusza Zawiskê. Na szczêœcie
p³occy zawodnicy zadbali, by ta
bramka by³a jedynym powodem do
radoœci pi³karzy z Nowego Dworu
Mazowieckiego. Rozsypa³ siê bowiem worek z golami dla Wis³y.
W 56. min podwy¿szy³ wynik Tomasz Grudzieñ, strzelaj¹c w d³ugi
róg bramki Micha³a Bigalskiego.
Potem z boiska musia³ zejœæ George
Enow, który dosta³ drug¹ ¿ó³t¹ kartkê i jak siê okaza³o, brak tego zawodnika by³ bardzo dotkliwy dla
ekipy Œwitu. Kolejnego gola strzeli³
po piêknej akcji w 68. min Marcin
Krzywicki, zaœ na 4:1 nafciarze
podwy¿szyli w 69. min po akcji wykoñczonej przez Filipa Burkhardta.
Wynik ustali³ w 90. min Fabian
Hiszpañski, strzelaj¹c idealnie
w okienko bramki przeciwników.

 Wisła: Szczepankiewicz – Nadolski, Sielewski, Radić, Mysona, Janus
(79’ Hiszpański), Góralski (81’
Adamczyk), Burkhardt, Grudzień
(70’ Kalista), Dziedzic, Sekulski (63’
Krzywicki).
Świt: Bigalski – Sosnowski, Kamiński, Drwęcki, Nowotka, Szabat, Obem
(67’ Grzelak), Enow, Ziąbski, Zawiska
(75’ Drewnowski), Strzałkowski (40’
Gajewski).
Pozostałe wyniki: Wigry – Wisła
Puławy 3:0, Olimpia – Pelikan 0:3, Radomiak – Stal Rz. 1:1, Znicz – Olimpia
0:2, Unia – Puszcza 0:1, Garbarnia –
Motor 2:1, Siarka – Stal SW 1:2, Resovia – Pogoń 2:0.
Wis³a P³ock zajmuje I miejsce
w tabeli, na swoim koncie ma 57
pkt., tyle samo co druga Puszcza
Niepo³omice. Na III miejscu w tabeli jest z 54 pkt. Pelikan £owicz, który ma jeden zaleg³y mecz do rozeJol.
grania.

Kto za Miszczyñskiego?

Rezygnacja prezesa Wis³y
Wiadomoœæ o mo¿liwej rezygnacji
prezesa SPR Wis³y P³ock Andrzeja
Miszczyñskiego kr¹¿y³a wœród kibiców od wielu dni. Prezes kierowa³ zarz¹dem jednoosobowo i to chyba nie
do koñca podoba³o siê Radzie Nadzorczej, która postanowi³a do³¹czyæ
do niego jedn¹ osobê. Jednak Miszczyñski nie chcia³ siê na to zgodziæ
i z³o¿y³ dymisjê, a ta zosta³a przyjêta.
O przyjêciu dymisji prezesa Miszczyñskiego Rada poinformowa³a w
pi¹tek na oficjalnej stronie klubowej.
„Rada Nadzorcza Spó³ki Sekcja Pi³ki
Rêcznej – Wis³a P³ock SA informuje,
¿e do Spó³ki wp³ynê³a rezygnacja Pana
Andrzeja Miszczyñskiego z funkcji
Prezesa Zarz¹du. Powy¿sze skutkuje
zakoñczeniem wspó³pracy Pana Andrzeja Miszczyñskiego ze Spó³k¹. Rada Nadzorcza postanowi³a delegowaæ
jednego ze swoich cz³onków do pe³nienia funkcji Prezesa Zarz¹du do czasu
powo³ania na tê funkcjê nowej osoby”.
Jak uda³o nam siê ustaliæ, do klubu
zosta³ oddelegowany jeden z cz³onków
Rady, prawdopodobnie jej przewodni-

cz¹cy Andrzej Wiœniewski lub mecenas Marcin Piotrowski. Przed 30
czerwca musi siê odbyæ Walne Zgromadzenie spó³ki. Jak nas zapewni³ prezydent miasta Andrzej Nowakowski
(Wis³a jest spó³k¹ miejsk¹), w ci¹gu
miesi¹ca poznamy nazwisko nowego
sternika klubu. – Próbowa³em przekonaæ pana Miszczyñskiego, ¿eby poprowadzi³ klub do koñca rozgrywek, ale
nie by³ tym zainteresowany. Przed wyjazdem na pierwsze mecze fina³owe do
Kielc rozmawia³em tak¿e z zawodnikami, by ich uspokoiæ, ¿e ta zmiana nie
wp³ynie na ich dalsze losy – powiedzia³
prezydent.
W ci¹gu najbli¿szych dni bêd¹ trwa³y poszukiwania nowego prezesa, bo
jak nam wiadomo, konkretnych propozycji nie ma. Pada co prawda nazwisko
Artura Siódmiaka, by³ego reprezentanta kraju, ale trudno bêdzie zyskaæ akceptacjê dla cz³owieka blisko zwi¹zanego z Kielcami.
Kto zatem mo¿e zostaæ prezesem?
Zanim Miszczyñski zagrozi³ dymisj¹,
g³oœno mówi³o siê, ¿e jej powodem by-

³a kandydatura wiceprezesa. Mia³ nim
zostaæ wieloletni sympatyk pi³ki rêcznej Krzysztof Miaœkiewicz, który potwierdzi³ ¿e przed miesi¹cem otrzyma³
propozycjê od Rady Nadzorczej. – Nie
da³em ¿adnej odpowiedzi – powiedzia³.
– Nie chcia³em byæ pod ostrza³em zwolenników prezesa Miszczyñskiego, nie
chcia³em te¿ braæ udzia³u z licznych
dyskusjach, które na ten temat prowadzone by³y na portalach interentowych.
Bez wzglêdu na to, jak potocz¹ siê sprawy, ca³y czas jako kibic bêdê jeŸdzi³ na
mecze za Wis³¹. Z naszych informacji
wynika, ¿e K. Miaœkiewicz nie jest ju¿
kandydatem na prezesa Wis³y.
Najgorsze jest to, ¿e o ca³ej sprawie
pi³karze Wis³y dowiedzieli siê, jad¹c na
mecze fina³owe fazy play-off Superligi
do Kielc. Siedmiu pi³karzom z podstawowego sk³adu kontrakty koñcz¹ siê
30 czerwca. Zmiana na stanowisku
sternika klubu na pewno nie wp³ynie
dobrze na morale dru¿yny, której zawodnicy nie wiedz¹, kto bêdzie decydowa³ o ich losie. Efekty tego widaæ
Jola Marciniak
by³o na parkiecie.

Po pierwszych dwóch meczach Vive Kielce prowadzi 2:0

Los mo¿e siê odwróciæ
Niestety, ocena wartoœci zespo³ów
Vive Targi Kielce i Orlen Wis³a
P³ock przed meczami fina³owymi
Superligi nie by³a przesadzona.
Pierwsze dwa spotkania potwierdzi³y, ¿e niemal wszystkie atuty s¹ po
stronie aktualnych mistrzów Polski.
Miejmy jednak nadziejê, ¿e to wcale nie znaczy, ¿e ju¿ wszystko jest
stracone. P³ocka dru¿yna mo¿e
jeszcze odzyskaæ twarz w meczach
przed w³asn¹ publicznoœci¹. Na
pewno odbêdzie siê jeden z nich, zaplanowany na pi¹tek, na godz.
18.00. Jeœli Wis³a wygra ten pojedynek, wtedy bój o wyrównanie stanu
rywalizacji i o pi¹ty mecz rozpocznie siê w sobotê o godz. 15.00.
O dwóch meczach rozegranych
w Kielcach nale¿y szybko zapomnieæ.
Zapomnieæ koniecznie trzeba tak¿e
o tym, ¿e czêœæ zawodników ma wa¿ne kontrakty tylko do 30 czerwca,
a w klubie nie ma prezesa. W trzecim
meczu dru¿yna powinna graæ tak, by
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wszyscy pamiêtali, ¿e ma charakter
i ogromne mo¿liwoœci. W Kielcach tego nie by³o widaæ.
P³ocka ekipa gra³a, dotrzymuj¹c
rywalowi kroku, tylko przez kilka
pierwszych minut obu meczów. Gra
kielczan przypomina³a dobrze naoliwion¹ maszynkê z precyzyjnym mechanizmem, a Wis³y – zepsuty zegarek, który ktoœ zapomnia³ oddaæ do
naprawy. Nagle okaza³o siê, ¿e
gwiazdy p³ockiej dru¿yny, maj¹ce
aspiracje do wprowadzenia zespo³u
na arenê miêdzynarodow¹, radz¹ sobie tylko z pozosta³ymi ekipami polskiej ligi. Vive to dla nich za wysokie
progi.
W pierwszym meczu kielczanie
szybko zostawili Wis³ê daleko w tyle.
W drugim spotkaniu wydawa³o siê,
przynajmniej w 13. min, kiedy to
p³occzanie prowadzili 8:4, ¿e jest
szansa na zwyciêstwo. Niestety kwadrans póŸniej Wis³a mia³a na swoim
koncie tylko 13 goli, a rywale a¿ 16

i robili wszystko, by oœmieszyæ tych,
którzy odwa¿yli siê pomarzyæ o powalczeniu z Kielcami o z³ote medale.
Z kronikarskiego obowi¹zku dodajmy tylko, ¿e pierwsze spotkanie zakoñczy³o siê wynikiem 34:27 (13:10),
a drugie 36:25 (17:14) i nie by³y to
mecze, jakie chcia³oby siê ogl¹daæ na
parkiecie w Orlen Arenie w najbli¿szy
weekend. Wielka szkoda, ¿e doœwiadczeni p³occy zawodnicy nie potrafili
wykorzystaæ swoich atutów, grali nieskutecznie, bali siê oddawania rzutów.
Wyj¹tkowo s³abe by³y obrona i gra
bramkarzy. Jedynie do gry Micha³a
Kubisztala i Adama Wiœniewskiego
mo¿na nie mieæ zarzutów, ale we
dwójkê nie da siê wygraæ meczu z zespo³em, który ju¿ teraz jest czwart¹
dru¿yn¹ w Europie.
P³occy kibice na pewno oczekuj¹,
¿e Wis³a w pi¹tek spróbuje wspi¹æ siê
na wy¿yny swoich umiejêtnoœci i wyrwie rywalom chocia¿ jedno zwyciêJol.
stwo.

W fina³ach mistrzostwach Polski

II i IV miejsca rêcznych
Co prawda oczekiwania by³y
wiêksze i kibicom marzy³y siê dwa
medale, ale i tak mamy powód do
radoœci, bo oto po raz pierwszy
w historii Stowarzyszenia Kultury
Fizycznej Wis³y P³ock dwie dru¿yny zagra³y w fina³ach mistrzostw
Polski.
Wis³a I, pod wodz¹ trenerów Olgierda Sêka i Przemys³awa Zieliñskiego, w finale mistrzostw Polski
juniorów m³odszych przegra³a
z gospodarzami turnieju MTS
Kwidzyn 25:27. Drugi zespó³ z³o¿ony z zawodników o rok m³odszych, którzy w przysz³ym sezonie
wyst¹pi¹ w tej samej kategorii
wiekowej, zaj¹³ IV miejsce, po pora¿ce z Zag³êbiem Lubin 27:44.
Dru¿ynê prowadz¹ Micha³ Skórski
i Andrzej Kulpiñski.

Juniorki młodsze
rozpoczynają batalię
W poniedzia³ek meczem z KS Soœnica Gliwice walkê o medale mistrzostw Polski juniorek m³odszych
rozpoczê³y pi³karki rêczne AZS PWSZ
Jutrzenka P³ock. Podopieczne trenera
Marka Jagodziñskiego we wtorek 21
maja zmierz¹ siê o godz. 17.00 z gospodyniami turnieju – Kusym Kraków,
a w œrodê o godz. 17.00 o punkty powalcz¹ z MKS MOS Gniezno.
Czwartek jest dniem odpoczynku
dla dru¿yn, a na pi¹tek zaplanowano
pojedynki pó³fina³owe. W sobotê od
godz. 9.00 zawodniczki walczyæ bêd¹
najpierw o miejsce 5–8, a potem o medale. Mamy nadziejê, ¿e p³occzanki
stan¹ do walki w ostatnim meczu, który rozpocznie siê o godz. 15.00. Jol.

Trzech do kadry
14-osobow¹ ekipê powo³a³ trener
reprezentacji Polski seniorów w pi³ce
rêcznej mê¿czyzn. W gronie zawodników, którzy otrzymali powo³ania
na czerwcowe mecze kwalifikacyjne
do Euro 2014, jest trzech szczypiornistów Orlen Wis³y P³ock.
W meczach z Holandi¹ i Ukrain¹
maj¹ szansê wyst¹piæ: bramkarz
Marcin Wichary oraz Adam Wiœniewski i Micha³ Kubisztal. Zgrupowanie rozpocznie siê 7 czerwca
w Warszawie. 12 czerwca polska
ekipa zmierzy siê na wyjeŸdzie z Holandi¹. Po powrocie zawodnicy bêd¹
kontynuowaæ przygotowania w Zielonej Górze, by 16 czerwca rozegraæ
tam swój drugi mecz kwalifikacyjny
z Ukrain¹.

Trener Michael Biegler powo³a³ zawodników tak¿e na turniej w Norwegii. Konsultacja szkoleniowa odbêdzie
siê w Warszawie 3 czerwca, a od 4 do
6 czerwca reprezentacja Polski zmierzy siê z: Rumuni¹, Szwecj¹ i gospodarzami turnieju – Norwegi¹.
Do tej kadry trener powo³a³ trzech
p³ockich zawodników: Kamila Syprzaka, Adama Morawskiego oraz Piotra
Chrapkowskiego, który jest zawodnikiem Orlen Wis³y P³ock tylko do koñca tego sezonu. M³odziutki Adam Morawski, który jest zawodnikiem Wis³y,
ale teraz trenuje w Szkole Mistrzostwa
Sportowego w Gdañsku, zosta³ powo³any tak¿e na specjalistyczne konsultacje bramkarzy. Zajêcia odbêd¹ siê
Jol.
w Kielcach 25 i 26 maja.

Ni¿sze ligi pi³ki no¿nej
IV liga: Bug Wyszków – Czarni Węgrów 1:0, Narew Ostrołęka – Mazur Gostynin 2:0, MKS Przasnysz – Kasztelan
Sierpc 1:1, Bzura Chodaków – Mławianka Mława 2:5, Huragan Wołomin –
Nadnarwianka Pułtusk 2:0, Błękitni Raciąż – Błękitni Gąbin 1:0, Wisła II Płock
– Ostrovia Ostrów Mazowiecka 0:2,
Wkra Żuromin – KS Łomianki 1:1.

W tabeli prowadzi z du¿¹ przewag¹ Huragan. Na IV pozycji, ze strat¹
12 pkt., s¹ B³êkitni Raci¹¿, a na V –
maj¹ca o dwa punkty mniej Wis³a II.
Miejsca XI i XII zajmuj¹ B³êkitni
G¹bin i Mazur Gostynin, a w strefie
spadkowej jest Kasztelan.
Liga okręgowa: Kormoran Łąck –
Amator Maszewo 0:8, Orzeł Goleszyn
– Huragan Bodzanów 6:4, Pogoń Słupia – Zryw Bielsk 1:3, Skra Drobin –
ULKS Ciółkowo 3:0, Polonia Radzano-

wo – Wisła Nowy Duninów 1:4, Skrwa
Łukomie – Wisła Sobowo 2:0, Stoczniowiec Płock – Unia Iłów 0:3, Świt
Staroźreby – Unia Czermno 1:2.

W tabeli przewodz¹ Wis³a Nowy
Duninów i Skra Drobin (po 61 pkt.),
o 3 pkt. mniej ma Amator Maszewo.
Klasa „A”: Lwówianka Lwówek –

Start Proboszczewice 0:3, Orkan Lelice – Iskra Kozłowo 0:5 (mecz został
przerwany w 36 minucie przy stanie
0:5 z powodu zdekompletowania drużyny gospodarzy), Wicher Cieszewo –
Sparta Mochowo 3:1, Zorza Szczawin
Kościelny – Relax Miszewo Murowane
6:0, Kasztelan Białe Błoto – Stegny
Wyszogród 3:3, Spójnia Mała Wieś –
Czarni Rempin 4:0.

W tabeli prowadzi Start Proboszczewice z 43 pkt., przed Wichrem
Jol.
Cieszewo z 37 pkt.

Bryd¿ sportowy

Micha³ Maszenda ze z³otem
W Komornicy nad Zalewem Zegrzyñskim rozegrane zosta³y mistrzostwa Polski m³odzików do lat
15.
Z³oty medal i tytu³ mistrzowski
w turnieju dru¿ynowym zdobyli: 11letni Micha³ Maszenda z Bielska
i 12-letni Kacper Kopka z Sochaczewa (obaj reprezentuj¹ KS Piast Feliksów) oraz 15-letni Dominik Krajnik i Wojciech Okuniewski (obaj
z STB S³upsk). W turnieju wystartowa³o 37 dru¿yn z ca³ej Polski. Jol.

Archiwum

Wis³a P³ock – Œwit Nowy Dwór Mazowiecki 5:1 (1:0)

Najm³odszy mistrz Polski – Micha³ Maszenda z pucharem

Tygodnik P³ocki 39

