sport
4 wrzeœnia w Poznaniu

Zapraszamy na trybuny

Mustangi powalcz¹ z Bykami

Piłka ręczna

Piłka nożna
II liga, 4 wrzeœnia godz. 18.00:
Wis³a P³ock – Œwit Nowy
Dwór.
Czo³ówka II ligi ju¿ siê ukszta³towa³a. Wszystko na to wskazuje, ¿e o miejsca na szczycie
tabeli walczyæ bêd¹ przynajmniej trzy dru¿yny. Pojedynek
w P³ocku stanie siê bez w¹tpienia hitem tej kolejki i rozstrzygnie, który z zespo³ów najlepiej
sobie radzi z najlepszymi zespo³ami tej grupy. Wis³a pokona³a
ju¿ Znicz Pruszków, który z kolei wygra³ ze Œwitem Nowy
Dwór. Spotkanie Wis³y i Œwitu
zapowiada siê zatem bardzo
emocjonuj¹co.
IV liga, 4 lub 5 wrzeœnia:
Wis³a II P³ock – MKS Ciechanów, Kasztelan Sierpc – Korona
Ostro³êka.

Dariusz Ossowski

Przed rozpoczêciem sezonu dru¿yna Mustangów wystêpuj¹ca
w II lidze futbolu amerykañskiego
zaplanowa³a sobie, ¿e nie bêdzie
jej satysfakcjonowa³o jedynie wejœcie do play-off. Chc¹ powalczyæ
o wiêcej, mo¿e nawet o wejœcie do
fina³ów i awans do I ligi.
Kibice œledz¹cy wydarzenia w II
lidze futbolu amerykañskiego doskonale wiedz¹, ¿e rzutem na taœmê
Mustangi wywalczy³y awans do
æwieræfina³ów. Dopiero w ostatniej
kolejce rozgrywek zapad³y rozstrzygniêcia, zgodnie z którymi Mustangi
zajê³y III miejsce w tabeli i bêd¹
graæ dalej.
4 wrzeœnia w Poznaniu rozegrany
zostanie mecz æwieræfina³owy. Zwyciêzca przechodzi dalej i spotyka siê
z Lowlanders Bia³ystok, czyli z zespo³em doskonale znanym p³ockiej
dru¿ynie. – Niewiele wiemy o naszym najbli¿szym rywalu, poznañskich Bykach, bo gra w innej dywizji
– mówi trener Mustangów Tomasz
W³udarski. – Mamy siln¹ dru¿ynê,
ale musimy jeszcze sporo popracowaæ nad defensyw¹. Wiemy, ¿e rywale potrafi¹ dobrze graæ podaniami,
zatem musimy byæ przygotowani na
grê obronn¹. A dru¿ynê z Bia³egostoku doskonale znamy, „le¿y nam”
i na pewno z nimi powalczymy.
Jak wspomnieliœmy, dru¿yna, która wygra mecz æwieræfina³owy,
awansuje do pó³fina³u, gdzie toczyæ
siê bêdzie ju¿ bezpoœrednia walka
o wejœcie do I ligi. Zwyciêzcy meczów pó³fina³owych awansuj¹ automatycznie, zaœ dwa zespo³y, które
w pó³finale przegraj¹ swoje pojedynki, zagraj¹ o III miejsce w II lidze.

Ma to ogromne znaczenie, bo zwyciêzca spotkania ma jeszcze szansê na
awans. Z Interpromex Steelers, zespo³em, który w I lidze zaj¹³ VIII miejsce,
zagra o miejsce w najwy¿szej klasie
rozgrywkowej futbolu amerykañskiego. Choæ bêdzie to bardzo trudne, nie
jest wcale niemo¿liwe. W tym sezonie
p³occzanie pokazali, ¿e maj¹ charakter, potrafi¹ powalczyæ i sprawiæ niespodziankê. ¯eby jednak mieli tak¹
szansê, najpierw w najbli¿sz¹ niedzielê musz¹ pokonaæ Czerwone Byki.
Na razie trener W³udarski podkreœla, ¿e cel zak³adany przed sezonem

nie zosta³ jeszcze zrealizowany.
– Chcieliœmy dojœæ do fina³u, czyli
przed nami jest jeszcze daleka droga. Osi¹gnêliœmy ju¿ to, co stawialiœmy sobie jako maksymalny cel
w roku ubieg³ym, teraz zrealizowaliœmy minimum tego, co sobie za³o¿yliœmy w tym roku. Muszê jednak
podkreœliæ, ¿e nastroje w dru¿ynie s¹
dobre, zw³aszcza po zwyciêstwie nad
Rocks Radom, bo wczeœniej by³y
dwie pora¿ki. Teraz mo¿emy spokojnie przygotowywaæ siê do kolejnego,
najwa¿niejszego w tym sezonie spotJol.
kania.

Szkó³ka bryd¿a sportowego w Bielsku

Powakacyjne rozstrzygniêcie

REKLAMA

31 sierpnia w Bielsku m³odzi bryd¿yœci zagraj¹ w ostatnim, fina³owym
turnieju. Do tych zawodów przygotowywali siê przez ca³e wakacje.
Letnie mistrzostwa Bielska o puchar wójta Józefa Rozkosza bêd¹
ostatnim z piêciu zaplanowanych na
wakacje turniejów. W zawodach
startuj¹ doroœli bryd¿yœci oraz trzy
dziewczynki i dziewiêciu ch³opców,
w wieku od 9 do 16 lat, nale¿¹cy do
szkó³ki bryd¿a sportowego, prowadzonej przez Jacka Iwañskiego.
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Superliga, 5 wrzeœnia godz.
18.30:
Warmia Olsztyn – Wis³a P³ock.
Wszystko wskazuje na to, ¿e
spotkanie bêdzie transmitowane
przez Polsat Sport.

W czasie wakacji dzieciaki regularnie trenowa³y i walczy³y o nagrody.
Po czterech turniejach, które odby³y
siê w wakacje, liderem jest 16-letni
Rafa³ Maszenda.
M³odzi zawodnicy graj¹ nie tylko
w zawodach klubowych, je¿d¿¹ tak¿e na imprezy do innych klubów.
W turnieju o puchar British School,
w którym wystartowa³a reprezentacja szkó³ki i doros³ych bryd¿ystów,
wygra³ Jerzy Maszenda, graj¹cy
w parze z synem Rafa³em.

Turniej o puchar wójta Bielska bêdzie turniejem indywidualnym, po
którym zostan¹ og³oszone oficjalne
wyniki, a nagrody otrzymaj¹ ci zawodnicy, którzy najlepiej przepracowali wakacyjny okres. Oczywiœcie
nie wszyscy walczyæ bêd¹ w tej samej kategorii wiekowej. Poniewa¿
wielu zawodników w Bielsku jest
bardzo m³odych, organizatorzy zdecydowali, ¿e turniej rozegrany zostanie w dwóch kategoriach: m³odziJol.
ków i open.

Liga okrêgowa, 1 wrzeœnia:
Mazur Gostynin – B³êkitni G¹bin, Wis³a Duninów – Kormoran
£¹ck, Delta Miszewko – Orze³
Goleszyn, Bzura Chodaków –
Unia I³ów, Skra Drobin – Œwit
StaroŸreby, Amator Maszewo –
Stoczniowiec P³ock, Skrwa £ukomie – Zryw Bielsk, Pogoñ S³upia
– Wicher Cieszewo.
4 lub 5 wrzeœnia: B³êkitni – Wicher, Zryw – Pogoñ, Stoczniowiec – Skrwa, Œwit – Amator,
Unia – Skra, Orze³ – Bzura, Kormoran – Delta, Mazur – Wis³a.
Klasa „A”, 4 lub 5 wrzeœnia:
Start Proboszczewice – Orkan
Lelice, Limit Rybno – Unia Czermno, Kasztelan Bia³e B³oto – Stegny Wyszogród, Lwówianka –
Zorza Szczawin, Skra II Drobin –
Wis³a Sobowo, Ció³kowo – Polonia Radzanowo, Czarni Rempin –
Huragan Bodzanów.
Klasa „B”, 5 wrzeœnia:
Olimpia Gozdowo – Peklimar
Umienino, M³odzieszyn – Spójnia
Ma³a Wieœ, Relax Miszewo – Luszynianka, Victoria Cekanowo –
Bobry Cierszewo, Sparta Mochowo i B³yskawica Lucieñ – terminy
Jol.
wolne.

Kandydat na prezydenta o Wiœle P³ock 2014

To wizja, nie krytyka?
Na razie jedynym oficjalnym kandydatem na prezydenta P³ocka jest
Wojciech Hetkowski, który na licznych spotkaniach z pras¹ i potencjalnymi wyborcami przedstawia
swoj¹ wizjê „odbudowy” wielu dziedzin ¿ycia miasta. Podczas ostatniej
konferencji prasowej pad³o na Wis³ê
P³ock, jednosekcyjny klub, który powoli traci kibiców, ale przede wszystkim znaczenie w polskiej pi³ce no¿nej. Czy jest rada na wyjœcie z marazmu?
Wojciech Hetkowski jest pewien, ¿e
wyjœcie jest. Zanim jednak przedstawi³
swoj¹ wizjê, bardzo podobn¹ do prezentowanych wczeœniej przez by³ych
prezesów, ale du¿o nowoczeœniejsz¹,
zaznaczy³, ¿e to wizja, a nie krytyka.
– Kilka miesiêcy temu podczas debaty,
w której nie zechcia³ uczestniczyæ prezydent Miros³aw Milewski, przedstawialiœmy wnioski – mówi³. – Gdyby ich
pos³uchano, pewnie dziœ bylibyœmy nadal w I lidze.
Zdaniem kandydata, najwa¿niejszy jest marketing i dzia³ania ludzi
pracuj¹cych nad przywróceniem w³aœciwych relacji z miastem, sponsorami i kibicami. Te w³aœciwe relacje to
ca³odobowy kontakt z klubem, korzystanie z nowego serwisu internetowego, za³o¿enie radia i telewizji internetowej, nowoczesna komunikacja z kibicami. – To powinno dzia³aæ
ju¿ w 2014 roku, bo wtedy powinniœmy wróciæ na europejskie stadiony –
zapewnia³ W. Hetkowski.
Projektów do realizacji, by wyjœæ
z marazmu, kandydat na prezydenta
ma wiele. I nie da siê ukryæ, ¿e ma racjê, gdy mówi o martwym stadionie.
Kiedyœ by³o mnóstwo konkursów,
atrakcji w przerwie meczu, dziœ nic siê
nie dzieje. Gdyby nie kilkudziesiêciu
kibiców w m³ynie, by³oby cicho jak na
przedstawieniu teatralnym.
Plany i pomys³y jako wynik zbiorowej m¹droœci wielu ludzi s¹ ju¿ gotowe, ale wa¿ne jest pytanie, kto ma
je zrealizowaæ. Zdaniem W. Hetkowskiego, 3-osobowy zarz¹d klubu, wy³oniony w konkursie. Ale nie takim,
jak dziœ siê og³asza. Podobnie powinno byæ z rad¹ nadzorcz¹, która nie
sk³ada³aby siê z ratuszowych urzêd-

ników, ale przedstawicieli sponsorów, kibiców, by³ych pi³karzy i p³ockich trenerów. Tylko ludzie zaanga¿owani, urodzeni i mieszkaj¹cy
w P³ocku, chodz¹cy na stadion od
dzieciñstwa, maj¹cy Wis³ê P³ock
w sercu, s¹ w stanie przywróciæ klub
na nale¿ne mu miejsce.
Kto to konkretnie móg³by byæ? Zaproszenie Jacka Kruszewskiego, szefa
Stowarzyszenia Sympatyków Klubu
Wis³a P³ock, wydaje siê jawnym sygna³em. Zreszt¹ W. Hetkowski wcale
nie twierdzi³, ¿e to mo¿e nie byæ dobre
rozwi¹zanie. Przypomnijmy, ¿e tak¹
radê dawaliœmy obecnie urzêduj¹cemu
prezydentowi miasta Miros³awowi Milewskiemu kilka miesiêcy temu, zanim
jeszcze Wis³a po¿egna³a siê z I lig¹.
Dziœ na stadionie jest cicho i smutno,
„go³e” s¹ koszulki pi³karzy. Na koronie
stadionu jest sporo reklam firm, które
od dawna nie wspomagaj¹ klubu.
Zreszt¹ wiadomo, Wis³a ma bud¿et
wysokoœci oko³o 2-3 mln z³, sypi¹cy
siê stadion i wyj¹tkowo nierówn¹ dru¿ynê, która ma awansowaæ do I ligi.
Ka¿dy mo¿e mieæ w³asne zdanie na
temat poprawy sytuacji w Wiœle P³ock.
Naszym zdaniem rozwi¹zanie jest jedno – bardzo dobra i skuteczna gra pi³karzy. Jeœli oni bêd¹ strzelaæ du¿o goli,
wygrywaæ ka¿de spotkanie, dostarczaæ
radoœci i emocji kibicom, to wszystkie
problemy znikn¹, a zespó³ bêdzie
awansowaæ. Wtedy na stadionie bêdzie
przybywaæ kibiców, ³askawszym
wzrokiem bêd¹ patrzeæ na klub sponsorzy. W innej sytuacji nie ma co liczyæ
na I ligê, a potem ekstraklasê.
Kandydat na prezydenta wierzy, ¿e
nowoczesne rozwi¹zania, projekty
i pomys³y pomog¹ Wiœle w powrocie
na zaplecze ekstraklasy. Czy ta wiara
wystarczy, by p³occy kibice poszli za
tym kandydatem? Przekonamy siê za
kilka miesiêcy. Na razie czekamy na
ruch prezydenta Milewskiego. W³aœcicielem klubu jest od kilku lat i nie da
siê ukryæ, ¿e te lata by³y najsmutniejsze
w historii Wis³y. Wszyscy doskonale
pamiêtaj¹, jak zespó³ awansowa³ do I,
najwy¿szej wówczas ligi. Wtedy na
stadionie zawis³y banery: „nigdy wiêcej II ligi”. Niestety, tej obietnicy nie
Jol.
uda³o siê dotrzymaæ.

Tygodnik P³ocki 45

