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We wtorek w płockiej ORLEN Arenie odbyło się spotkanie kibiców
szczypiorniaka z prezesem SPR Wisły Płock – Arturem
Zielińskim. Na spotkaniu poruszano wiele kwestii związanych
z przyszłością zespołu ORLEN Wisły. Najważniejszym akcentem
wtorkowego spotkania było ogłoszenie decyzji w sprawie
przyszłości hiszpańskiego trenera Manolo Cadenasa. Prezes SPR
Wisły Płock oznajmił kibicom, że wygasający w czerwcu kontrakt
Hiszpana
nie
zostanie
przedłużony.
Prezes
tak
argumentował decyzję o rozstaniu z Cadenasem – Przedstawiłem
trenerowi propozycję nowej struktury Klubu, która była moją
odpowiedzią na to w jakim miejscu obecnie znajduje się nasz
zespół. Owa struktura zakładała rozdzielenie kompetencji
trenera i dyrektora sportowego pomiędzy dwie różne osoby.
Niestety trener Manolo Cadenas nie przystał na zaproponowane
zmiany, w związku z czym musiałem podjąć decyzję o
nieprzedłużaniu wygasającego w czerwcu 2016 roku kontraktu.
Prezes SPR zapewniał licznie zgromadzonych kibiców, że
prowadzi już rozmowy z kandydatami do zastąpienia Hiszpana. Są
to trenerzy z doświadczeniem w prowadzeniu m.in.
reprezentacji narodowych. Co więcej, jak zdradził, Zieliński
rozpoczęto już rozmowy w sprawie przedłużenia kontraktów z
zawodnikami, którym po sezonie wygasają umowy. Prezes
Nafciarzy rozpoczął również rozmowy na temat transferów
zawodników, którzy mieliby być wzmocnieniem płockiej siódemki
od nowego sezonu. Jak podkreślał Zieliński finalizacja tych
rozmów zakończy się dopiero po podpisaniu kontraktu z nowym
trenerem, tak aby to szkoleniowiec miał jak najszersze pole
manewru, jeśli chodzi o dobór graczy.
Kolejną kwestią poruszaną przez kibiców był budżet Klubu w
przyszłych sezonach. W odpowiedzi na to pytanie prezes
Zieliński mówił o zakończonych rozmowach z dwoma firmami z

Płocka i z Gdańska. Sternik płockiego Klubu wyjaśniał, że
odbył spotkania z przedstawicielami obu tych firm, podczas
których przedstawił im ofertę współpracy. Oferta ta spotkała
się z miłym odbiorem, jednakże nie zapadły jeszcze decyzje
wiążące, które leżą wyłącznie w gestii obu tych firm.
Podczas tego spotkania poruszano również wiele mniej istotnych
kwestii, jak np. przyszłość reszty sztabu szkoleniowego czy
oczekiwania Prezesa co do nowego trenera. Na koniec spotkania
z kibicami Prezes Artur Zieliński złożył wszystkim kibicom
życzenia noworoczne.
W spotkaniu udziału nie wziął Prezydent Andrzej Nowakowski,
który w tym czasie uczestniczył w Sesji Rady Miasta dotyczącej
między innymi budżetu na nowy rok.
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