S P O R T

Obóz piłkarski w Zielonce koło Warszawy
W dniach od 17 do 22 sierpnia młodzi piłkarze Wierzycy
Pelplin z rocznika 2006–2008 prowadzeni przez Rafała
i Tomasza Libiszewskich uczestniczyli
w obozie piłkarskim w Zielonce koło Warszawy. Hotel
„Trylogia” był miejscem, w którym przebywali młodzi
zawodnicy wraz z trenerami i opiekunami. Smaczne
jedzenie i piękny teren przy hotelu (wraz z boiskiem
piłkarskim) przyciągają zespoły z całego kraju, w tym
też młodzieżowe kadry Polski.
Po przyjeździe i zameldowaniu się w pokojach hotelowych odbył się
pierwszy trening i wyjazd na basen, jednak tego dnia nie był to koniec
atrakcji. Wieczorem pojechaliśmy do Warszawy na mecz kwalifikacji do Ligi
Europy pomiędzy Legią Warszawa a Sheriffem Tiraspol. Kolejne dni obozu to
treningi piłkarskie, które odbywały się po dwa razy dziennie oraz masa atrakcji
przygotowanych przez trenerów. Zwiedzanie Warszawy, wizyta w Planetarium
przy Centrum Nauki Kopernik, pokaz nocny kolorowych fontann przy Zamku
Królewskim, wspólny seans filmowy w kinie („Gang wiewióra 2”), wypady na
basen (Wołomin, Ząbki i Aqua Park Wesolandia), kręgle. Jednak największe
wrażenie na naszych piłkarzach zrobiła wizyta na Stadionie Narodowym,
który poznaliśmy „od środka”.
Kilka dni obozu pełnego atrakcji minęło okamgnieniu i musieliśmy wracać
do swoich domów. Widać było uśmiech i zadowolenie na twarzach dzieci, a
trenerzy zgodnie stwierdzili, że plan przygotowany na obóz został zrealizowany w
stu procentach. Wartością dodatkową, oprócz poprawy typowych umiejętności
piłkarskich, była integracja zespołu, która nastąpiła m.in. poprzez wspólne
śpiewanie znanych piosenek disco polo. Teraz pozostało jedynie czekanie na
rozpoczęcie sezonu piłkarskiego, który ruszy od września br. Jedna z drużyn
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będzie występować w rozgrywkach D2 (rocznik 2006/2007) a dwie drużyny
w rozgrywkach turniejowych E1 (rocznik 2007/2008).
Jeżeli jakieś dziecko chciałoby dołączyć do naszych zespołów dziecięcych i
młodzieżowych, serdecznie zapraszamy (rocznik 2001, 2002 i 2003 – Łukasz
Chyła, tel. 519-799-365; rocznik 2004, 2005 – Maciej Meler, tel. 508-827040; rocznik 2006, 2007 – Rafał Libiszewski, tel. 601-764-409; rocznik 2008,
2009 – Tomasz Libiszewski, tel. 789-090-106; rocznik 2010, 2011 i młodsi
– Maciej Meler, tel. 508-827-040; dziewczęta z różnych roczników – Daniel
Sławiński, tel. 570-702-424 lub facebook, mail: wierzycapelplin@op.pl).
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