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Tak źle w naszej piłce nie było od 30 lat
Rozmowa ze Stanisławem SIPĄ, prezesem piotrkowskiego OZPN
Panie Prezesie zakończył się kolejny sezon piłkarski w Okręgu piotrkowskim. Czy moglibyśmy dokonać podsumowania oczywiście
uwzględniając kluby powiatu
piotrkowskiego?
Tak kolejny sezon za nami, obecnie
przeprowadzamy weryfikację spotkań, sporządzamy analizy, oceny tego co się wydarzyło podczas sezonu.
Odpowiadając na Pana pytanie chcę
powiedzieć, że wyniki sportowe klubów piłkarskich miasta Piotrkowa
Trybunalskiego oraz powiatu piotrkowskiego nie wyglądają dobrze.
Jedyna drużyna powiatu piotrkowskiego PKS POLONIA Piotrków
Tryb. grająca w IV lidze zajęła ostatnie
20 miejsce i opuszcza tę klasę rozgrywkową. W klasie Okręgowej powiat piotrkowski reprezentowały
cztery drużyny tj.: GLKS WŁÓKNIARZ Moszczenica, GUKS Gorzkowice, TS SZCZERBIEC Wolbórz
oraz UMKS GRABKA Grabica. Drużyna z Grabicy również opuszcza klasę Okręgową, gdyż zajęła w niej ostatnie 14 miejsce. Awans z tej klasy do IV
Ligi uzyskała drużyna powiatu tomaszowskiego MUKS STAL Niewiadów.
To jest aż tak źle?
Jest tak jak nie było chyba od 30 lat,
ponieważ trzeba dodać, iż z rozgrywek wycofały się dwa kluby tj.: KS
CONCORDIA oraz Klub Sportowy
Stowarzyszenie
CONCORDIA
Piotrków Trybunalski. Ten drugi klub
planował zgłosić od nowego sezonu
seniorów do klasy B, ale jak się okazało przestał w ogóle uczestniczyć we
współzawodnictwie prowadzonym
przez PZPN.
Jak wynika z tego w Piotrkowie
Trybunalskim będziemy oglądać
seniorską piłkę nożną tylko na
obiekcie POLONII?
Na obiekcie miejskim przy ul. Broniewskiego będziemy mogli oglądać
mecze seniorów uczestniczących

w rozgrywkach klasy Okręgowej, ale
chcę również dodać, że na boisku stadionu miejskiego przy ul. Żwirki rozgrywać swoje mecze będzie drużyna
seniorów UKS CONCORDIA 1909,
która od nowego sezonu wystąpi
w klasie ‘B”.
A więc są nadzieje, że w przyszłości
sytuacja piłki seniorskiej może ulec
poprawie?
Także takie nadzieje należy mieć jak
najbardziej, chociażby z tego powodu,
że na terenie miasta funkcjonują kluby, które prowadzą bardzo dobrą pracę z młodzieżą, a należą do nich: UKS
PIOTRCOVIA, UKS APN, UKS
CONCORDIA 1909, a także PKS
POLONIA Piotrków Trybunalski.
Drużyny wspomnianych klubów odnoszą wiele sukcesów nie tylko na terenie Okręgu, ale także na szczeblu
województwa łódzkiego.
Może powiedzmy kilka słów na temat piłki nożnej w powiecie piotrkowskim. Czy tam też jest gorzej niż
było w przeszłości?
Chciałbym odpowiadając na to pytanie podkreślić z całą mocą, że zarówno w Piotrkowie jak i pozostałych
gminach kluby piłkarskie funkcjonują
dzięki pomocy samorządów lokalnych i za to jestem mocno wdzięczny
Prezydentom, Burmistrzom i Wójtom
oraz wszystkim radnym, którzy widzą
potrzebę funkcjonowania klubów
sportowych.
Cieszy mnie bardzo, że Andrzej JAROS Burmistrz Wolborza oraz Wojciech OSTROWSKI Burmistrz Sulejowa pomagają klubom dbając
o obiekty sportowe, ale także wspierając finansowo działalność statutową
stowarzyszeń sportowych. Bardzo
dobrze wygląda współpraca między
w/wym. a Kierownictwem OZPN.
Szefowie tychże samorządów mają
świadomość tego, że OZPN prowadzi
rozgrywki nie dla siebie, robi to dla
społeczności lokalnych miast i wsi.
Kierownictwo OZPN jest zapraszane

na wszystkie uroczystości, które odbywają się na terenie Wolborza czy też
Sulejowa za co serdecznie dziękujemy.
A jak wygląda sytuacja Panie Prezesie w pozostałych gminach powiatu piotrkowskiego?
Jestem pod olbrzymim wrażeniem
wspaniałej pracy i współpracy na terenie gmin Rozprza i Gorzkowice.
W gminie Rozprza są cztery kluby
piłkarskie i gdyby nie pomoc gminy
i wójta JĘDRZEJCZYKA jestem
przekonany, że kluby te przestałyby
istnieć. Funkcjonują bardzo dobrze,
godnie reprezentują gminę i prowadzą
dobrą pracę wychowawczą wśród
dzieci i młodzieży. Chcę podkreślić,
że na terenie Okręgu jest tylko jedna
gmina wiejska, w której istnieją cztery
kluby piłkarskie, tą gminą jest właśnie
Rozprza.
Jest niewielu wójtów, którzy tak interesują się swoimi klubami piłkarskimi
jak czyni to wójt gminy Gorzkowice
Alojzy WŁODARCZYK. Nie tylko
jest obecny na meczach wszystkich
drużyn, ale interesuje go jak wygląda
realizacja zadań, które ma do wykonania Zarząd Klubu. Jeżeli jest coś nie
tak reaguje natychmiast, jest w bieżącym kontakcie z OZPN-em i interesują go wszystkie decyzje podejmowane
w stosunku do klubu.
Ta współpraca o której wspomniałem
przekłada się pozytywnie na wyniki
sportowe drużyn poszczególnych klubów, ale także na to co najważniejsze
na wychowanie młodych ludzi.
Jednym słowem dobra współpraca
z samorządem ma pozytywny
wpływ na całokształt funkcjonowania klubów?
Bez wątpienia, obecnie kiedy sponsorów jest zdecydowanie mniej praktycznie tylko pomoc samorządów
gwarantuje pozytywną realizacje zadań statutowych przez kluby piłkarskie.

Kolejny przykład gmina Moszczenica, gdzie Wójt Marceli PIEKAREK
jako wierny kibic piłkarski sam osobiście czuwa nad tym, aby wszystko
wyglądało jak najlepiej. Zawsze życzliwy dla naszych działań, jeszcze nie
odmówił pomocy przy organizacji
turniejów zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. Mając taką opiekę klub GLKS
WŁÓKNIARZ Moszczenica godnie
reprezentuje zarówno gminę jak
i Okręg piotrkowski odnosząc wiele
sukcesów sportowych i wychowawczych również.
Chcę także w ciepłych słowach powiedzieć o wójtach gmin Czarnocin,
Wola Krzysztoporska, Grabica, Aleksandrów czy Ręczno gdzie zainteresowanie samorządów kulturą fizyczną
jest bardzo duże. Wszyscy w/wym.
widzą potrzebę istnienia klubów piłkarskich na terenie gmin i w miarę posiadanych możliwości wspierają i pomagają. Za tą pomoc jesteśmy mocno
wdzięczni, gdyż jak wcześniej wspominałem robimy to dla mieszkańców
miast i wsi powiatu piotrkowskiego
i nie tylko.
Nic Pan nie wspomniał o gminie Łęki Szlacheckie, która jest również
w naszym powiecie?
Tak, gmina Łęki Szlacheckie jest jedyną w powiecie piotrkowskim gdzie
nie ma nawet jednej drużyny piłkarskiej. Były próby ze strony młodych
ludzi powołania klubu, staraliśmy się
im w tym pomóc, ale okazało się, że
bez większego zaangażowania ze
strony samorządu jest to nie możliwe.
Wierzę jednak, że niebawem także
w Łękach Szlacheckich będzie funkcjonował klub piłkarski.
Bardzo pozytywnie ocenia Pan
współpracę na linii Klub – Samorząd – OZPN, a jednak słyszeliśmy
o kilku przypadkach negatywnego
zachowania zawodników i działaczy podczas meczów piłkarskich.
Jest faktem, że zdecydowana większość klubów przykłada dużą uwagę

do pracy wychowawczej również, ale
są kluby o czym z przykrością muszę
powiedzieć, gdzie wynik jest najważniejszy i za wszelką cenę nie przebierając w środkach dąży się do wygranej.
Taka sytuacja jest w Aleksandrowie,
w Woli Krzysztoporskiej i Bujniczkach. W klubach tych przez szereg lat
starano się, aby mecze odbywały się
we właściwej atmosferze. Ostatnio to
się zmieniło, zachowanie zawodników, osób funkcyjnych i kibiców pozostawia wiele do życzenia, ale mam
nadzieję że w nowym sezonie przy pomocy samorządów uda się to negatywne zjawiska wyeliminować. Liczę
też na większe zaangażowanie i pomoc ze strony kierownictw wymienionych klubów.
Już za kilkanaście dni rozpoczyna
się nowy sezon. Czego Pan oczekuje
od uczestników tegoż współzawodnictwa?
Oczekiwania jak zawsze są duże. Ale
ja będę zadowolony kiedy zawodnicy
zrozumieją, że los ich drużyn jest
przede wszystkim w ich nogach. Liczę, że nie będą zrzucać winy za porażki tylko na sędziów. Sędziowie to
też ludzie i mają prawo tak samo jak
każdy czasami się mylić. Wierzę ponadto, że uczestnicy tej rywalizacji będą mieć szacunek dla swoich rywali,
sędziów i osób funkcyjnych.
A kibiców proszę o więcej wyrozumiałości, w sporcie już tak jest, że musi być zwycięzca i pokonany także.

„Odjechany” eko-projekt uczniów z ZSP nr 2
Pojazd o napędzie alternatywnym to ambitny
pomysł stypendystów programu „Na Rodzinę Można Liczyć” firmy IKEA oraz Fundacji
Świętego Mikołaja. Uczniowie postawili na
ekologię i prezentują elektryczny pojazd, który ma zmienić podejście mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego do kwestii transportu
i komunikacji.
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim udowodnili, że
dzięki zapałowi, ambitnym marzeniom i wsparciu finansowemu, nawet nastolatkowie potrafią
osiągnąć sukces w tak skomplikowanej dziedzinie, jak budowa pojazdów.
- Celem projektu było pokazanie naszym kolegom i mieszkańcom Piotrkowa Trybunalskiego,
że uczniowie technikum również potrafią zbu-

dować pojazd o napędzie alternatywnym, który
będzie dorównywał projektom z uczelni wyższych. Chcieliśmy też uzmysłowić innym, że
ekologia to ważna sprawa, o której trzeba pamiętać przy każdej okazji, zwłaszcza przy wyborze
auta – zauważa Jakub, lider projektu.
Premierowy pokaz pojazdu, noszącego z dumą
barwy i herb szkoły, wzbudził duże zainteresowanie wśród lokalnych mediów, uczniów
i mieszkańców Piotrkowa. Stypendyści użyli samochodu m.in. podczas Nocnego Półmaratonu
Piotrkowskiego. Podczas biegu, z pomocą pojazdu była dostarczana woda dla biegaczy.
Największą zaletą auta jest jego silnik elektryczny, który zapewnia tanią i wygodną podróż. Plan
budowy pojazdu uczniowie mieli przygotowany
od dawna, lecz dopiero wsparcie finansowe w ramach konkursu grantowego programu IKEA

FAMILY „Na rodzinę Możesz Liczyć” umożliwiło jego realizację. Dzięki grantowi możliwy
był zakup silnika, akumulatorów czy sterowników. Uczniowie myślą o projekcie długofalowo
i już rozpisują niezbędne modyfikacje i udoskonalenia, by ich pojazd był jeszcze bardziej ekologiczny i niezawodny. Wykorzystanie paneli słonecznych to tylko jeden z wielu pomysłów, które
już pączkują w głowach stypendystów.
- Ekologia ma głęboki sens nie tylko wtedy, kiedy przynosi nam praktyczne rozwiązania tu i teraz, ale też kiedy inspiruje, motywuje do działania, bycia lepszym, odważniejszym, bardziej
wrażliwym. Młodzież już dzisiaj widzi, że przyszłością są nowe ekologiczne technologie. Cieszymy się, że możemy ich w tym wspierać – dodajeKatarzyna Dulko-Gaszyna, kierownik ds.

zrównoważonego rozwoju, IKEA Retail w Polsce.
Program „Na Rodzinę Można Liczyć” jest realizowany przez IKEA oraz Fundację Świętego
Mikołaja od 2012 roku. Jego celem jest między
innymi budowa aktywnego społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie uzdolnionej i wrażliwej społecznie młodzieży. W pięciu edycjach
programu ze stypendiów skorzystało 729
uczniów z blisko 200 szkół.
Video relację z projektu można obejrzeć na:
http://bit.ly/2thCdOC

