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Wigilijne rozdania

Przez ca³y 2011 rok w bielskim
GOK-u odbywa³y siê turnieje bryd¿owe, w których w sumie wziê³o
udzia³ 63 bryd¿ystów.
Ostatnie tegoroczne spotkanie by³o
13 turniejem cyklu. Po zakoñczeniu
zmagañ obecni na zawodach p³occy,
sierpeccy i bielscy bryd¿yœci zasiedli do
wigilijnego sto³u. Ale to nie koniec niespodzianek. Goœciem spotkania by³
„Miko³aj”, który okaza³ siê nader szczodry. Ka¿dy z obecnych i startuj¹cych
w wigilijnym turnieju otrzyma³ prezent
za udzia³ w tym cyklu rozgrywek.
Jak siê okaza³o, „Miko³ajem” by³
wielki mi³oœnik tej dyscypliny sportu,

wójt gminy Bielsk Józef Jerzy Rozkosz,
który od d³u¿szego czasu wspiera bielskich bryd¿ystów.
W ostatnim tegorocznym turnieju
wziê³o udzia³ 10 par, ale nagród by³o
ponad 30, przygotowanych dla zwyciêzców ca³ego cyklu. Najlepszym
bryd¿yst¹ sezonu okaza³ siê Ireneusz
G³owacki z P³ocka, zawodnik III-ligowej dru¿yny Lew i Atan, medalista
Mistrzostw Polski Skarbowców. II
miejsce wywalczy³ Andrzej Zakrocki
z p³ockiej dru¿yny Mazovia Petroremont, a III Leszek Pêcherzewski,
p³occzanin reprezentuj¹cy GOK-card’s Bielsk.
(Jol.)

P³ywaczka Kasia ¯o³nowska

Trenuje w Madrycie
Przez ostatnie dwa lata nie by³o
o niej prawie s³ychaæ, a wczeœniej
odnosi³a sukcesy na krajowych
imprezach, by³a powo³ywana do
reprezentacji Polski. Wielu sympatyków p³ywania zastanawia³o
siê, co siê teraz dzieje z Kasi¹ ¯ó³nowsk¹, która zapowiada³a walkê
o kwalifikacje olimpijskie, a nie
widaæ jej by³o nawet na Mistrzostwach Polski.
Ostatnie dwa lata Kasia spêdzi³a
w Warszawie, a od wrzeœnia trenuje
w Madrycie w 10-osobowej grupie
p³ywaków, pod kierunkiem Bartka
Kizierowskiego. W Hiszpanii przygotowuje siê do startu w przysz³orocznych majowych Mistrzostwach Polski, dziêki któremu powinna dostaæ
powo³anie do kadry olimpijskiej i wystartowaæ w 2012 roku w Londynie.
W tej grupie, obok Kasi, jest te¿
Otylia Jêdrzejczak, która postanowi³a wróciæ do kadry narodowej, by
potwierdziæ, ¿e nie zakoñczy³a jeszcze kariery, a tak¿e czterech polskich p³ywaków, a wœród nich dwukrotny, aktualny mistrz Europy Konrad Czerniak.
O grupie Kizierowskiego by³o dosyæ g³oœno podczas rozgrywanych
przed tygodniem w Szczecinie Mi-

Regulamin Plebiscytu

D. Ossowski

Turnieje bryd¿owe w Bielsku

strzostw Europy. Kasia nie zrobi³a
minimum i nie mog³a tam wystartowaæ, ale by³a z ekip¹. Na razie, podobnie jak jej koledzy z grupy, przygotowuje siê do majowych kwalifikacji, po których zostanie wy³oniona reprezentacja do Londynu. ¯o³nowska
obiecuje, ¿e zrobi wszystko, by cel
zrealizowaæ. – Ja nigdy siê nie poddajê, bêdê walczyæ do koñca – mówi.
W grupie Kizierowskiego Kasia
jest od 1 wrzeœnia, to zbyt krótko, by
liczyæ na rewelacyjne wyniki podczas Mistrzostw Polski. – Najwa¿niejsze to sprawdzenie, jak treningi
wp³ynê³y na moj¹ formê – t³umaczy.
– Bêdê starowaæ bez ¿adnej presji.
Najlepszy wynik muszê osi¹gn¹æ dopiero w maju, dlatego mogê siê spokojnie przygotowywaæ. W grupie jestem nowa, trener potrzebuje kilku
sprawdzianów, by zobaczyæ, jak bêdzie ros³a moja forma. Za pobyt tu
i zajêcia p³acê z w³asnej kieszeni,
podobnie jak pozostali cz³onkowie
grupy. Na razie jestem w kraju, ale

mam ju¿ bilet do Madrytu na 26
grudnia. 27 zaczyna siê 2-tygodniowe zgrupowanie na Teneryfie, a potem znów zajêcia w Madrycie, a¿ do
maja. Pewnie do tego czasu nie
przyjadê do Polski.
Kasia mieszka w pokoju z Otyli¹,
ale trenuje sama, bo startuje na d³u¿szych dystansach i zajêcia siê ró¿ni¹. Ka¿de z nich jest na innym etapie przygotowañ, ale wszyscy maj¹
ten sam cel – start w Londynie. – 3,5
roku temu by³am blisko Igrzysk, ale
siê nie uda³o, dlatego postanowi³am,
¿e teraz zrobiê wszystko, by dostaæ
powo³anie – obiecuje. – Wszystko
podporz¹dkowa³am zrobieniu kwalifikacji i choæ minimum jest bardzo
wyœrubowane na moim dystansie, to
wierzymy z trenerem, ¿e siê uda. Po
drodze jest kilka startów, bêdzie
wiêc szansa na wyeliminowanie b³êdów. Najprawdopodobniej do Polski
przyjadê dopiero w maju, do tego
czasu czeka mnie ciê¿ka praca. Mam
(Jol.)
nadziejê, ¿e bêdzie warto.

Prezydent nagrodzi³ 253 osoby

Kwiat p³ockiego sportu

Specjalne plebiscytowe kupony bêdziemy drukowaæ do 27 stycznia
2012 roku. W „Tygodniu P³ockim”
uka¿e siê ich dok³adnie 8, a w „Gazecie Wyborczej” 39. Wystarczy, ¿eby
ka¿dy móg³ oddaæ g³os na swoich
ulubieñców. I to nie tylko jeden raz,
poniewa¿ jedna osoba mo¿e wype³niæ
dowoln¹ iloœæ kuponów. Jest jednak
kilka rygorystycznych warunków do
spe³nienia.
Pierwszy: stawiamy tylko po jednym
krzy¿yku przy ka¿dej z kategorii Najpopularniejszy Sportowiec 2010 roku,
Najpopularniejszy Trener 2010 roku.
Drugi: ¿eby g³os by³ wa¿ny, oprócz
dwóch skreœleñ, czytelnik musi wype³niæ wszystkie pozosta³e pola, czyli:
podaæ pe³ne imiê i nazwisko, dok³adny adres, numer telefonu kontaktowego i czytelny podpis. Tylko tak wype³nione kupony bêdziemy brali pod

Nr 51 20 grudnia 2011

uwagê przy liczeniu g³osów. Brak którejkolwiek „pozycji” automatycznie
uniewa¿ni g³os.
Trzeci: w „Tygodniku P³ockim” i w
„Gazecie Wyborczej” kupony bêd¹
numerowane tygodniami. I tak pierwszy plebiscytowy tydzieñ to bêdzie jedynka, drugi dwójka, trzeci trójka i tak
a¿ do ostatniego, ósmego tygodnia
i numeru.
Uwaga! W naszej zabawie udzia³
wezm¹ tylko kupony dostarczone
tak¿e w systemie tygodniowym. To
znaczy, ¿e kupony oznaczone nr
„1” bêdziemy drukowaæ od 6 do 9
grudnia i mo¿na je przynieœæ do redakcji TP lub GW najpóŸniej do
poniedzia³ku 12 grudnia, do godz.
10. Na kolejne kupony, z „2”, bêdziemy czekaæ do poniedzia³ku 19
grudnia (tak¿e do godz. 10), itd.
Ostatnie kupony, z nr „8”, bêdzie-

my przyjmowaæ do niedzieli 29
stycznia w redakcji „Gazety Wyborczej”, do godz. 13.
Uwaga! Kupony oznaczone odpowiednimi numerami, dostarczone w innych terminach ni¿ wyznaczone (przyk³adowo „1” w tygodniu drugim a¿ do siódmego, „2”
w tygodniu trzecim do siódmego,
itd.) bêd¹ niewa¿ne.
Oczywiœcie tradycyjnie mo¿na kupony przesy³aæ do nas poczt¹ (Gazeta Wyborcza – ul. Królewiecka 12e, 09-400
P³ock; „Tygodnik P³ocki” – ul. Stary
Rynek 27, 09-400 P³ock). Obowi¹zuj¹
je jednak te same zasady. W tym wypadku liczyæ siê bêdzie data stempla
pocztowego (odpowiednio – 12 grudnia, 19 grudnia, itd., wyj¹tek stanowi
ostatni, ósmy tydzieñ plebiscytu). G³osy z tego tygodnia mo¿na tylko przynosiæ, do obu redakcji.

Na wigilijne spotkanie z prezydentem miasta P³ocka Andrzejem
Nowakowskim do Gimnazjum nr
8 przybyli rekordziœci, najskuteczniejsi, najszybsi, najbardziej waleczni oraz zaproszeni goœcie, rodzice sportowców, trenerzy, przyjaciele, znajomi, kibice i sympatycy.
W spotkaniu op³atkowym uczestniczyli ci, którzy stoj¹ dopiero
u progu kariery, którzy walcz¹ o medale w najm³odszych kategoriach
wiekowych, i weterani, którzy teraz
mog¹ sportem zajmowaæ siê g³ównie dla przyjemnoœci, bo nikt nie
wymaga od nich rekordów.
W sumie by³y to 253 osoby, od
m³odzików do weteranów, wszyscy
z medalami lub pucharami wywalczonymi na najwa¿niejszych krajowych i zagranicznych imprezach,
a reprezentuj¹cy: wioœlarstwo, tenis
na wózkach, lekk¹ atletykê, triathlon, p³ywanie, ¿eglarstwo, pi³kê
rêczn¹ kobiet i mê¿czyzn, koszykówkê, badminton, tenisa sto³owego, modelarstwo i sporty walki.
Wszyscy obok gratulacji otrzymali
dyplomy i nagrody pieniê¿ne.
Zanim prezydent Nowakowski
wrêczy³ nagrody, cieszy³ siê, ¿e po
pierwszym roku jego kierowania
p³ockim Ratuszem wyniki sportowe
nie by³y gorsze ni¿ w poprzednim

sezonie. – W³aœnie min¹³ rok od mojego zaprzysiê¿enia. Jestem szczêœliwy, ¿e wiele inwestycji, tak¿e tych
sportowych, uda³o siê doprowadziæ
do koñca. Jest ju¿ jeden orlik
w P³ocku, a bêd¹ nastêpne, bêdziemy budowaæ przyszkolne hale, byœcie mogli bezpiecznie poprzez
sport, jak mówi³ ks. Jan Bosko,
kszta³towaæ Wasze cia³o i wnêtrze.
Gratulujê Wam wszystkim wspania³ych wyników i ¿yczê, by kolejne lata
przynosi³y Wam z jednej strony sukcesy, a z drugiej kszta³towanie charakteru.
Do ¿yczeñ dla sportowców przy³¹czy³ siê ksi¹dz biskup Piotr Libera.
– Za kilka dni bêdzie Wigilia, a my
teraz prze¿ywamy wigilijny op³atek
dla œrodowiska sportowców. To wyj¹tkowe spotkanie. My wszyscy mo¿emy byæ dumni z Waszych osi¹gniêæ. A przecie¿ sportowcy i trenerzy to osoby, które czêsto przebywaj¹ poza domem, wiêc ¿yczê Wam, byœcie prze¿ywali domow¹, œwi¹teczn¹
atmosferê i cieszyli siê obecnoœci¹
najbli¿szych. ¯yczê wam tak¿e zdrowia, bo przecie¿ sport czêsto jest
zwi¹zany z jego utrat¹. Oby kontuzje
i z³e doœwiadczenia Was omija³y.
I pamiêtajcie, ¿e na sporcie nie koñczy siê ¿ycie. Nale¿y m¹drze rozk³adaæ swoje si³y, bo macie przed sob¹
(Jol.)
wiele lat ¿ycia.
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