SPORT

Czy rok 2008 by³ najgorszym
dla sierpeckiego sportu?
W drugim numerze Sierpeckich Rozmaitoœci
postaram siê w syntetycznej formie pokazaæ blaski
i cienie na sportowych arenach minionego roku.
Nie zabraknie te¿ prognozy na 2009 rok.
Na terenie powiatu sierpeckiego uprawia siê wiele
dyscyplin sportu w kilkudziesiêciu oficjalnie zarejestrowanych towarzystwach, klubach sportowych czy stowarzyszeniach. Jeœli spojrzymy globalnie przez pryzmat
dokonañ sportowców z naszego powiatu to dojdziemy
do wniosku, i¿ ze sportem nie jest u nas tak Ÿle.
Spora ró¿norodnoœæ
Rzeczywiœcie sukcesy taekwondoków (KS
Taekyon Sierpc), czy przedstawicieli sportów si³owych
(UKS Mechanik Sierpc - trójbój, wyciskanie na ³aweczce) na arenach krajowych i zagranicznych robi¹
wra¿enie. Regionalne i ogólnopolskie wystêpy: tenisistek sto³owych (SLKS Olimpijczyk Je¿ewo), siatkarzy
(UKS Mega Gim Zawidz - IV liga), m³odych pi³karek
rêcznych (MKS Mazur Sierpc), sportowców amatorów
(TKKF Kubuœ Sierpc), pi³karek no¿nych (UKS Fala
Szczutowo, Sparta Mochowo) kolarzy d³ugodystansowych (KR Dynamo Sierpc). Nieco skromniejsze, bo na
polu powiatowym i wojewódzkim sukcesy bryd¿ystów
(Bank Spó³dzielczy Sierpc, PIK Sierpc, TKKF Kubuœ),
szachistów (TKKF Kubuœ), futbolowych oldboyów
(TKKF Oldboy Sierpc), wêdkarzy (Ko³o Wêdkarskie nr
1 Sierpc, Ko³o Kasztelan Sierpc).

Futbol i szczypiorniak w dó³
Gdy spojrzymy jednak tylko na nasze miasto,
czegoœ tu wyraŸnie brakuje. Nie ma dyscyplin, a raczej
sukcesów w dyscyplinach, które s¹ sol¹ sportu, czyli
gier zespo³owych w seniorskim wydaniu. Od wielu,
wielu lat najpopularniejszym w Sierpcu pi³ce no¿nej i
pi³ce rêcznej, w ostatnim czasie jakoœ siê nie wiedzie. W
przypadku szczypiornistów równia pochy³a rozpoczê³a

siê w sezonie 2002/2003, gdy dru¿yna spad³a do II ligi.
Potem z roku na rok pod wzglêdem sportowoorganizacyjnym by³o ju¿ tylko gorzej. W sezonie
2007/2008 dru¿yna ukoñczy³a rozgrywki na 7 miejsce i
utrzyma³a siê w II lidze. Niestety zarz¹d klubu po konsultacjach z w³adzami miasta podj¹³ decyzjê o wycofaniu zespo³u z rozgrywek. Sekcja seniorska jest wizytówk¹ ka¿dego szanuj¹cego siê klubu. Gdy jej nie ma
ciê¿ko przyci¹gn¹æ sponsorów prywatnych, a m³odych
ludzi zachêciæ do ciê¿kich treningów bez perspektyw gry
przy pe³nych trybunach (mecze m³odzików czy juniorów oklaskuje po oko³o 20 osób). Degrengoladê widaæ
tak¿e w najpopularniejszym w naszym mieœcie i ca³ym
kraju zreszt¹ sporcie, jakim jest pi³ka no¿na. Futboliœci
MKS Kasztelan od wielu lat rywalizowali w lidze
miêdzywojewódzkiej (dawna IV liga). Potem spadli do
Mazowieckiej Ligi Seniorów (V liga). Obecny sezon
2008/2009 rozpoczêli w P³ockiej Lidze Okrêgowej (VI
liga) w towarzystwie takich „potentatów”, jak Œwit
StaroŸreby, Orze³ Goleszyn, Unia I³ów, Start Proboszczewice czy Skrwa £ukomie. Tak¿e i tutaj rokowanie nie
s¹ zbyt dobre, bo wymienieni wczeœniej „mocarze” bez
sentymentów odbieraj¹ nam punkty. Niestety to smutne,
ale wydaje siê, ¿e utknêliœmy w tym bagnie na dobre. Do
2011 roku na awans siê nie zanosi.
P³ywanie i lekkoatletyka ton¹
Nie najlepiej przedstawia siê tak¿e sytuacja w lekkoatletyce czy p³ywaniu. W tym pierwszym przypadku
nie ma prê¿nie dzia³aj¹cego klubu, czy choæby szkolnej
sekcji. Podobnie, jak w przypadku halowych gier zespo³owych, czyli pi³ki siatkowej i pi³ki koszykowej uczniowie sierpeckich szkó³ zbieraj¹ regularne baty od przedstawicieli nie P³ocka, czy Gostynina, ale szkó³ wiejskich.
Przyczyna kryzysu w królowej sportu jest oczywista. O
braku miejsca do treningów, czyli stadionu lekkoatletycznego z prawdziwego zdarzenia mówi siê w Sierpcu
ju¿ od wielu lat. Niestety ani w³adze miasta, ani radni nie
zrobili prawie nic, by ten stan rzeczy zmieniæ. Zreszt¹ o
kompetencjach zdecydowanej wiêkszoœci sierpeckich
radnych mo¿na siê by³o przekonaæ podczas dyskusji
(2007) na temat planowanego utworzenia Miejskiego
Oœrodka Sportu i Rekreacji. Wiêkszoœæ rajców nie
wiedzia³a za bardzo czym jest ten¿e nowy (stary) twór i
jakie ma spe³niaæ cele, ale ochoczo podnosili w górê rêce
podczas g³osowania nad jego powstaniem. To ju¿ jednak
temat na oddzielny artyku³. Wracaj¹c do królowej sportu
trzeba sobie jasno powiedzieæ, ¿e widok stadionu w
Sierpcu raczej nie zachêca m³odych lekkoatletów do
treningu. Co gorsze rozgrywanie tam zawodów, czy
presti¿owego Memoria³u im. Ryszarda Bramczewskiego jest momentami niebezpieczne dla m³odych
sportowców.
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