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„Polonia“ Wilno pożegna się z I ligą, a Kimso z
"Polonią"

20 grudnia jest ostatnim dniem, kiedy
można złożyć prośbę o uzyskanie licencji
na uczestnictwo w litewskiej I lidze
piłkarskiej. Wpisowe wynosi 18 tys. litów,
jednak klub piłkarski „Polonia” Wilno nie
ma takich pieniędzy. Nie udało się również
znaleźć sponsorów. Wieloletni prezes
klubu Stefan Kimso oświadczył, że
rezygnuje z prezesostwa.

„W ostatnich meczach sezonu
koncentrowaliśmy się już nawet nie na wyniku,
lecz na poszukiwaniu sponsorów, którzy
pomog liby w zapewnieniu startu w następnym sezonie, jednak nikt się nie odezwał, więc
na to wyg ląda, że „Polonia” Wilno będzie zmuszona do rezyg nacji z występów w I l idze” -
powiedział  PL DELFI Stefan Kimso, prezes Klubu Sportoweg o „Polonia” Wilno.

Jak powiedział  prezes klubu, wpisoweg o nie trzeba wpłacać od razu, jednak konieczne
jest udokumentowane zapewnienie jeg o posiadania, a teg o klub nie ma.

Kimso podaje się do dymisji

W lutym bieżąceg o roku prezes Klubu sportoweg o „Polonia” Wilno zapowiedział  swoją
rezyg nację z zajmowaneg o stanowiska, jednak w związku z zaistniałą sytuacją do dzisiaj
pełni funkcje prezesa.

„Już w lutym bieżąceg o roku oświadczyłem, że rezyg nuję ze stanowiska prezesa klubu i
teraz postanowiłem doprowadzić to do skutku” - oświadczył Kimso.

Fani apelują do polskiego MSZ

Za wyg raną nie daje jednak Stowarzyszenie na rzecz „Polonii” Wilno. Stowarzyszenie
zwróciło się w tej sprawie z apelem do polskieg o Ministerstwa Spraw Zag ranicznych.

„Zwracamy się do Pana jako szefa polskieg o MSZ z prośbą o wsparcie polskieg o klubu
sportoweg o „Polonia Wilno” (…) zawodnicy beniaminka I l ig i, mimo odniesienia 12
zwycięstw w sezonie, otrzymywali za każdy zwycięski mecz symboliczną g ratyfikację w
postaci 50 litów, czyli ok. 60
złotych (…) Niestety, cała idea istnienia klubu oraz kontynuacji rozg rywek w I l idze w
sezonie wiosna-jesień 2013 jest zag rożona z powodów finansowych (…) Dlateg o
zwracamy się do Pana Ministra o wsparcie tej inicjatywy, tym bardziej, ze jest to polski
klub na Kresach, g rający w najwyższej klasie rozg rywkowej (…) szkoda byłoby
zmarnować dotychczasowe sukcesy i potencjał  klubu” - napisano w petycji.

Klub Polonia Wilno został  założony w 1990 roku. Początkowo nazywał się Klub
Sportowy Polaków na Litwie „Polonia”, następnie do nazwy dodano „Wilno”. W 2011
roku w II l idze drużyna zajęła pierwsze miejsce i awansowała do I l ig i, a w Pucharze Litwy
dotarła do 1/8 finału. Ostatni sezon 2012 roku Polonia Wilno zakończyła na wysokim 5
miejscu, rozg rywki Pucharu Litwy zakończyła w 1/16 finału.
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Wszelkie informacje opublikowane na DELFI zabrania się publikować na innych
portalach internetowych, w mediach papierowych lub w inny sposób
rozpowszechniać bez zg ody DELFI. Jeśli zg oda DELFI zostanie uzyskana, trzeba
obowiązkowo podać DELFI jako źródło.
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