sport
Królewskie pokona³y rywalki 7:0

Maszenda w Bytomiu na mistrzostwach w bryd¿u

Niecodzienny wynik meczu
Na stadionie miejskim w P³ocku
dru¿yna dziewcz¹t Królewskich
w piêknym stylu pokona³a 7:0 ekipê AP Orliki Jeruzal.
P³occzanki doskonale wiedzia³y, ¿e
musz¹ szybko zaatakowaæ, by wygraæ pojedynek i dopisaæ do swojego
dorobku komplet punktów. Najpierw
szansê na zdobycie gola mia³a Patrycja S³upska, ale to nie ona wpisa³a siê
jako pierwsza na listê strzelców. Bohaterk¹ sta³a siê Klaudia £yziñska,
która umieœci³a pi³kê w d³ugim rogu
bramki po szybkiej wymianie dok³adnych podañ.
Pierwsza bramka wyraŸnie podnios³a na duchu dziewczyny, które
gra³y bardzo skutecznie i to nie tylko w ataku, ale tak¿e w œrodku pomocy, dziêki czemu zawodniczki
mog³y kontratakowaæ. W 8 minucie

meczu, po przechwycie pi³ki, Daria
Nowak dosta³a prostopad³e podanie
i podwy¿szy³a wynik. W po³owie
I czêœci meczu p³occzanki przeprowadzi³y jeszcze jedn¹ bardzo ³adn¹
akcjê. Futbolówkê do gry wprowadzi³a Marta Huæko, a kilkanaœcie sekund póŸniej Klaudia £yziñska wepchnê³a j¹ do pustej bramki, mijaj¹c
bramkarkê dru¿yny goœci. Czwarty
gol w meczu pad³ po trzeciej asyœcie
Dominiki Przybyszewskiej, a zimn¹
krew w sytuacji jeden na jeden zachowa³a Angelika Materek.
Po przerwie trzeba by³o poczekaæ
na pi¹tego gola p³ockiej dru¿yny.
Bramkê z rzutu karnego zdoby³a
Dominika Przybyszewska. Kolejne
minuty to ci¹g³y napór p³occzanek –
ich rywalki mia³y du¿y problem
z przejœciem przez po³owê boiska.

Walka o miejsce
w reprezentacji

Dwanaœcie minut przed koñcem
meczu Daria Nowak strzeli³a szóstego gola, ale to nie by³ koniec pokazu
gry zawodniczek Królewskich.
W przedostatniej minucie spotkania
ciê¿ka praca Darii Przybysz w œrodku pola pozwoli³a na wymianê podañ miêdzy Angelik¹ Materek
i Klaudi¹ £yziñsk¹, zakoñczon¹
przez tê drug¹ uderzeniem z pierwszej pi³ki w samo „okienko” bramki
przyjezdnych.
Królewskie wyst¹pi³y w sk³adzie:
Marta Huæko – Daria Kusa, Marta
Majerowska, Natalia Marciniak,
Kinga Lisiewska, Daria Przybysz,
Dominika Przybyszewska, Patrycja
S³upska (41’ Aleksandra Wilamowska), Klaudia £yziñska, Daria Nowak (69’ Dominika Janicka), AngeJol.
lika Materek.

Mistrzostwa Polski w karate tradycyjnym
Archiwum

K³êbek na medal

Micha³ podczas gry
W Bytomiu odby³y siê dru¿ynowe
mistrzostwa Polski m³odzie¿y szkolnej w bryd¿u sportowym z udzia³em 12-letniego mieszkañca Bielska
Micha³a Maszendy.
W stawce 29 dru¿yn Micha³ ze
swoim sta³ym partnerem Kacprem
Kopk¹ oraz z Wojciechem Krawczykiem z Tarnowa i Adamem Suchodolskim z Gdañska zajêli 7.
miejsce. Co prawda apetyty zawodników oraz trenerów by³y

wiêksze, ale trzeba pamiêtaæ, ¿e
startowali zawodnicy do 18. roku
¿ycia, a Micha³ by³ w tym gronie
najm³odszy, ma zaledwie 12 lat.
Po rundzie eliminacyjnej para Kopka–Maszenda zajmowa³a w klasyfikacji par 17/18 miejsce na 118 zawodników, co by³o drugim wynikiem wœród
zawodników do 15. roku ¿ycia. Para ta
jest brana pod uwagê w powo³aniu do
reprezentacji Polski na I mistrzostwa
Jol.
œwiata U-15.

Medale kick-boxerów UKS Sanda P³ock

archiwum

Mateusz i Dagmara
na podium

W Gdañsku odby³y siê mistrzostwa Polski seniorów, m³odzie¿owców, juniorów i juniorów m³odszych w karate tradycyjnym,
z udzia³em Jana K³êbka, zawodnika P³ockiej Akademii Karate.
W zawodach wystartowa³o ponad
300 zawodników z ca³ej Polski.

W rywalizacji seniorów dwukrotnie triumfowa³ Jan K³êbek, wspó³za³o¿yciel P³ockiej Akademii Karate Tradycyjnego, w zawodach reprezentuj¹cy Klub Karate „Kobu”
Wroc³aw.
K³êbek stan¹³ dwa razy na najwy¿szym stopniu podium: w konku-

rencji en-bu wraz z Bartoszem
Skwarskim oraz w najbardziej presti¿owej konkurencji, jak¹ jest kumite dru¿ynowe, razem z £ukaszem
Wójcikiem i Bartoszem Skwarskim.
Zawodnik z P³ocka indywidualnie
wywalczy³ br¹zowy medal w konJol.
kurencji fuku-go.

Na 25-lecie odzyskania wolnoœci

Publiczne Gimnazjum w S³ubicach, ULKS Nadwiœlanin i Ko³o
Emerytów ZNP w S³ubicach przygotowuj¹ imprezy, by uczciæ 25-lecie odzyskania wolnoœci dziêki historycznym wyborom 4 czerwca
1989 roku.
Na realizacjê projektów organizatorzy pozyskali œrodki finansowe
w wysokoœci 3388 z³, wygrane
w konkursach zorganizowanych
przez Fundacjê Wspomagania Wsi
i Fundacjê im. Stefana Batorego.
Najpierw og³osili konkurs plastyczny na plakat promuj¹cy imprezê. Pierwsze miejsce zajê³a Kinga
Kaliñska i to jej pracê bêdzie mo¿na
ogl¹daæ w ró¿nych miejscach w gminie S³ubice. – Obecnie trwaj¹ przy-
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gotowania do przedstawienia „Cz³owiek rodzi siê i ¿yje wolnym” – mówi
Dariusz Krzewicki, nauczyciel gimnazjum. – Uczniowie w ramach projektu edukacyjnego przygotowuj¹ wystawê o najwa¿niejszych wydarzeniach i postaciach, które doprowadzi³y do przemian politycznych i gospodarczych w naszym kraju. Powstanie
tak¿e broszura o kobietach, które
dzia³a³y w opozycji, a o których obecnie bardzo ma³o siê mówi, oraz wystawa urz¹dzeñ i sprzêtów, które pamiêtaj¹ czasy PRL-u.
Przedstawienie i wystawê bêdzie
mo¿na obejrzeæ 6 czerwca o godz.
17.00, zaœ na 7 czerwca zaplanowano festyn rekreacyjno-sportowy po³¹czony z rajdem rowerowym po

drogach gminy S³ubice. Harmonogram rajdu: godz. 11.00 – wyjazd
z placu przy Publicznym Gimnazjum w S³ubicach, trasa wiedzie
przez: Piotrkówek, Zyck Polski, Alfonsów, przerwa przy hotelu Kawallo, Studzieniec, i powrót do S³ubic.
O godzinie 15.00 rozpocznie siê festyn rekreacyjno-sportowy na terenie gimnazjum. Zaplanowano ró¿ne
konkurencje sportowe dla dzieci
i m³odzie¿y. Bêdzie ognisko, kie³baski, napoje. – Bardzo serdecznie zapraszamy ca³¹ spo³ecznoœæ lokaln¹
– mówi D. Krzewicki.
O szczegó³ach wszystkich dzia³añ
bêdzie mo¿na siê dowiedzieæ na
stronie gimnazjum http://www.gimJol.
nazjum.slubice.org.pl/.

archiwum

Festyn i rajd w S³ubicach
W wêgierskim Szeged odby³ siê
Puchar Œwiata w kick-boxingu
z udzia³em oko³o 1000 zawodników z ca³ego œwiata, w tym ponad
100 reprezentantów Polski. Na tak
presti¿owej imprezie nie mog³o zabrakn¹æ zawodników z P³ocka.
UKS Sanda P³ock godnie reprezentowali: Dagmara Tchorek i Mateusz Dymek, którzy wywalczyli medale. Mateusz wystartowa³ w dwóch
konkurencjach: kick-light oraz light-contact kadetów starszych, w wadze do 57 kg. W formule kick-light

nie mia³ sobie równych i po trzech
stoczonych pojedynkach wywalczy³
z³oty medal. W light-contact musia³
zadowoliæ siê br¹zowym medalem.
Dagmara swoich si³ spróbowa³a
w formule low-kick juniorek starszych, w kategorii do 48 kg. Po przegranej na punkty walce fina³owej do
P³ocka wróci³a ze srebrnym medalem.
Po powrocie do P³ocka zawodnicy
UKS Sanda przygotowuj¹ siê do
startu w miêdzynarodowych mistrzostwach Polski, które odbêd¹ siê
Jol.
w czerwcu.
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