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Drużyna piłkarska seniorów Polonia Wilno nie
gra już od ponad roku. Powód jest prosty - brak
pieniędzy. Smutne to tym bardziej, że została
rozwiązana, gdy grała w I lidze, a zawodnikom
nie brakowało ani sukcesów, ani zapału.

 

"Nasz podstawowy problem to brak głównego sponsora, z którym mielibyśmy podpisaną umowę i który
mógłby pokryć ok. 70 proc. kosztów działalności klubu - wyjaśniał w rozmowie z Wilnoteką Stefan
Kimso, szef Klubu Sportowego Polonia Wilno - Jeśli znajdą się pieniądze - możemy wracać do I ligi. 

O powrocie klubu do rozgrywek marzą także kibice. To w właśnie z ich inicjatywy organizowane są
akcje zbierania pieniędzy na działalność klubu. "Chcielibyśmy, żeby klub powrócił do gry, choćby w II
lidze - powiedział Kondrad Michalkiewicz - wiemy, że czas składania wniosków już minął, lecz mamy
nadzieję, że jeśli znajdą się pieniądze, Polonia zagra". 
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Kibice Arki Gdynia w czasie pobytu w Wilnie
 

Na prośbę o pomoc odpowiedzieli kibice Arki Gdynia.  Przed meczem ze Stomilem Olsztyn
rozprowadzali wlepki-cegiełki, z których dochód został przekazany na dofinansowanie Polonii. Udało
im się zebrać ponad 2 000 zł, które wpłynęły na konto Polonii.  

"Klub musi mieć głównego sponsora - podkleśla Stefan Kimso - Finansowanie klubu to sprawa dosyć
kosztowna. Rocznie trzeba ok. 80 tys. euro". Szef klubu nie traci nadziei na znalezienie sponsora,
kibice próbują zgromadzić fundusze we własnym zakresie, ale Polonia nadal nie gra. Trudno sobie
wyobrazić lepszy przezent na 25-lecie działalności niż powrót do I ligi. Tymczasem rośnie młode
pokolenie piłkarzy - juniorzy Polonii skutecznie rozpoczęli zmagania w II lidze szkół sportowych. 
 

W I lidze Polonia Wilno grała przez dwa sezony, czyli w 2012 r. i 2013 r. Pierwszy sezon zakończyła z
5 lokatą, w 2013 r. zajęła 11 miejsce. W lutym 2014 r. szef Klubu Sportowego Polonia Wilno, Stefan
Kimso, zapewniał kibiców i sympatyków wileńskiej drużyny, że choć wniosek o licencję został złożony
po terminie i klub nadal poszukuje potencjalnych sponsorów, piłkarze Polonii Wilno wystąpią w I lidze
Litewskiej Federacji Piłki Nożnej. Niestety, drużyna Polonii Wilno w ostatniej chwili zmuszona była
zrezygnować z rozgrywek I ligi. "Szukaliśmy, graliśmy do ostatniego gwizdka" - powiedział w rozmowie
z Wilnoteką Stefan Kimso. W tym roku Klub Sportowy Polonia Wilno obchodzi 25-lecie działalności. 
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