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Sport

Trener Roku 2009 - Grzegorz Kêpa

Chcê osi¹gaæ sukcesy sportowe

W ubieg³ym roku debiutowa³ w zestawieniu Plebiscytu na Sportowca i Trenera Roku i od razu na wysokim drugim
miejscu. W 2009 roku jego podopieczni osi¹gnêli jeszcze wiêksze sukcesy, co mia³o równie¿ oddwiêk w g³osowaniu i
da³o mu awans na szczyt. Najpopularniejszym trenerem 2009 roku g³osami czytelników Wiadomoci wiêtokrzyskich
zosta³ szkoleniowiec klubu Black & White - Grzegorz Kêpa.
Drugi raz z rzêdu klub prawny, aby dostosowaæ siê do kê potruchtaæ. Wydobyæ z piw- Imprez na pewno jest barBlak & White jest reprezen- nowej ustawy o sporcie, która nicy rower, jak pogoda na to dzo du¿o, zarówno w trójboju
towany wród laureatów Ple- wejdzie w ¿ycie lada moment, pozwoli i troszeczkê pojedziæ. si³owym, jak i kulturystyce i fitbiscytu na Sportowca i Tre- a zak³ada ¿e klubami sportowy- Niekoniecznie musi to byæ od ness. Justyna Jedlikowska po
nera Roku Wiadomoci mi bêd¹ mog³y byæ ju¿ tylko razu si³ownia, ale w szczegól- pora¿ce w Zabrzu na Mistrzowiêtokrzyskich przez trzy podmioty prawne. Wszystko noci zachêcam do uprawiania stwach Polski Juniorów, postaosoby. Gratulujê.
zaczê³o siê jednak 15 lat temu. dyscyplin, w której jestem spe- wi³a sobie za najwa¿niejszy cel
- Dziêkujê w imieniu w³a- Black & White rozpocz¹³ dzia- cjalist¹. Zapraszam, mogê na- wywalczenie z³ota w tym roku.
snym i zawodników. Zawsze ³alnoæ w 1995 roku. Na po- prawdê ka¿demu pomóc.
Ma bardzo sportowy charakter,
jest to zaskoczenie, bo plebi- cz¹tku dzia³alimy pod szyldem
Praca w szkole i klubie dlatego wierzê, ¿e ten cel osi¹scyty rz¹dz¹ siê swoimi prawa- Klubu Sportów Si³owych i Re- poch³ania sporo czasu. Czy gnie. Na pewno powalczy rówmi. Nie s¹ bezporednim prze- habilitacji Ruchowej. Po 2-3 la- jest jeszcze miejsce na ¿ycie nie¿ na Mistrzostwach Europy
k³adnikiem wyników sporto- tach mielimy na swoim kon- prywatne?
na Ukrainie. Do walki o medawych, choæ mam nadziejê, ¿e cie spore sukcesy, przede
- Z tym w³anie jest pro- le w mistrzostwach Europy i
w naszym przypadku mia³y one wszystkim w wyciskaniu sztan- blem. Moje ¿ycie prywatne jest wiata w trójboju si³owym
wp³yw na wyniki plebiscytu. gi, le¿¹c. Zdobywalimy meda- bardzo uszczuplone. Jeli po- w³¹cz¹ siê Magda Bia³ek i MaUbieg³y rok by³ dla nas niezwy- le w kategoriach juniorskich na wstaj¹ jakie wolne chwile, to ciek Bañcer. Jest te¿ grupa lukle udany, bowiem pierwszy raz mistrzostwach kraju. Mo¿e nie spêdzam je z rodzin¹. Niestety dzi, którzy mocno zainteresow historii klubu doczekalimy by³y to jeszcze sukcesy na mia- s¹ dni, kiedy ogranicza siê to wali siê kulturystyk¹. W tej dyssiê mistrza wiata. Jako trener rê tych obecnych, ale te¿ da- tylko do snu. Takie s¹ prawid³a cyplinie brakuje nam jeszcze
mogê wiêc czuæ siê spe³niony. wa³y satysfakcjê. Póniej do- bycia trenerem. Jest ca³y sze- z³otego medalu, choæ w ubieFakt, ¿e Justyna jest czo³ow¹ pad³ nas kilkuletni kryzys. Po- reg czynników, które powoduj¹, g³ym roku na Mistrzostwach
fitnesk¹ i bra³a udzia³ w mistrzo- wiêcilimy siê g³ównie pracy ¿e po prostu muszê pracowaæ Polski pierwszy raz wystawilistwach Europy i wiata z pew- rekreacyjnej. W zawodach od rana do wieczora. Aby móc my dosyæ liczn¹ grupê kultunoci¹ równie¿ wp³yn¹³ na po- uczestniczyli tylko pojedynczy startowaæ w zawodach, staram rystów i zdobylimy srebrny i
pularnoæ klubu w naszym mie- zawodnicy. Od 2005 roku za- siê te¿ sam byæ sponsorem i dwa br¹zowe medale.
cie. To dziêki tym sukcesom uwa¿amy ju¿ pierwsze na- dorabiaæ w ró¿ny sposób. Taka
Inne plany?
znalelimy siê w gronie laure- miastki tego, ¿e w klubie zaczê- jest cena wyników, które osi¹- Na pewno bêdziemy staatów.
³o siê dziaæ coraz lepiej w kie- gnêlimy przez ostatnie 3-4 rali siê wypromowaæ sporty siJaka jest tajemnica suk- runku sportowym. Ta praca re- lata.
³owe w naszym miecie, pokacesów Black & White?
kreacyjna, w któr¹ celowalimy
Jest to jednak doceniane. zuj¹c siê na ró¿nych imprezach
- Nie wiem, sk¹d siê rodz¹ w poprzednich latach doprowa- Ostatnio zostalicie nagro- sportowych i rekreacyjnych, a
te sukcesy. Chyba same z sie- dzi³a do tego, ¿e ci najlepsi dzeni przez marsza³ka woje- nawet towarzyskich, bo coraz
bie albo z tego, ¿e jeden suk- poczuli chêæ pokazania swoich wództwa wiêtokrzyskiego, a czêciej ró¿ne firmy zapraszaj¹
ces nakrêca kolejny. Ja staram umiejêtnoci przed szerszym teraz nagradzaj¹ was rów- nas na specjalne pokazy. Od
siê wykonywaæ to, co do mnie gronem. To by³a wiêc wielolet- nie¿ czytelnicy w sportowym niedawna mamy sekcjê tañca
nale¿y jak najlepiej potrafiê. Na nia praca, dziêki której w tej plebiscycie.
sportowego, gdzie æwicz¹ dziepewno marzeniem ka¿dego chwili zbieramy ¿niwo.
- Dla takich wyró¿nieñ te¿ ci w ró¿nych kategoriach wietrenera s¹ mazurki D¹browCzy to by³ jedyny powód, siê pracuje. Chcia³bym ser- kowych. One bardzo chêtnie
skiego. By³ ju¿ jeden. W tym dla którego zmienilicie pro- decznie podziêkowaæ czytelni- pokazuj¹ siê wszêdzie, gdzie
roku czekamy na kolejny.
fil dzia³alnoci, z rekreacyjne- kom Wiadomoci wiêtokrzy- jestemy zapraszani. RozpoBlack & White to nie tyl- go na sportowy?
skich za to, ¿e dostrzegaj¹ to, czêlimy wspó³pracê z klubem
ko Maciek Bañcer i Justyna
- Miêdzy innymi tak. Z wy- co robimy wspólnie z zawodni- Piramida w Kielcach, gdzie naJedlikowska. Jest jeszcze wi- kszta³cenia jestem trenerem kami klubu. Dziêkujê równie¿ sze czo³owe zawodniczki cemistrzyni Europy Magda podnoszenia ciê¿arów i trene- samorz¹dom lokalnym i woje- przede wszystkim Justyna JeBia³ek. Jest wreszcie wielu rem kulturystyki i od zawsze wódzkim za wszelkie nagrody. dlikowska - pracuj¹ z trenerem
zawodników, którzy z zawo- chcia³em siê w tym realizowaæ, Za to, ¿e dostrzegli nasz¹ pra- Makowskim, wielk¹ wybitnodów rangi mistrzostw kraju to by³ mój g³ówny cel w ¿yciu cê. Nagrody otrzymuj¹ zarów- ci¹ w gimnastyce i akrobatyregularnie przywo¿¹ medale. zawodowym. Uwielbiam pracê no zawodnicy, jak i ja. Jest to ce sportowej w ca³ym regionie
- Niezwykle cenny jest z ludmi, którzy chc¹ pracowaæ bardzo przyjemne, motywuj¹ce Polski po³udniowo-wschodniej.
zw³aszcza wynik Magdy, która nad poprawieniem swojej syl- do dalszej, jeszcze ciê¿szej Ja w tej chwili pozostajê jako
jako 18-latka wywalczy³a sre- wetki - rekreacyjnie, dla siebie pracy.
trener przygotowania sylwetkobro na Mistrzostwach Europy w - ale jako trener chcê równie¿
Czym bêdziecie praco- wego.
Trójboju Si³owym do lat 23. Z osi¹gaæ sukcesy sportowe. waæ na kolejce wyró¿nienia
Dziêkujê za rozmowê
Jaros³aw S³odkiewicz
przekonaniem mogê powie- Mylê, ¿e marzeniem ka¿dego za 2010 rok?
dzieæ, ¿e ma wszelkie predys- trenera jest udzia³ w rywalizapozycje, by w niedalekiej przy- cji sportowej, a jeli jego podsz³oci zdobyæ tytu³ mistrzow- opieczni staj¹ na podium, zdo- Szepeta wyjecha³
ski. W tym roku z pewnoci¹ bywaj¹ medale, kiedy na zawobêdzie chcia³a potwierdziæ dach miêdzynarodowych graj¹
swoj¹ wartoæ i ponownie sta- dla nich mazurka D¹browskien¹æ na podium. Dodatkowo na go - to dos³ownie powala na
Pi³karze KSZO Ostrowiec w. przegrali oba sparingowe
pewno wystartuje równie¿ na kolana. Najwa¿niejszy jest sam pojedynki. Najpierw ulegli 0:2 Stali Stalowa Wola, a nastêpMistrzostwach wiata w Pra- udzia³ w walce i do tego staram nie 1:3 Górnikowi £êczna. W pierwszym ze spotkañ testodze. Mogê zdradziæ, ¿e na te siê namawiaæ tych najlepszych. wany by³ Bartosz Szepeta, który nie zasili jednak KSZO.
mistrzostwa szykujê doæ Oni kiedy te¿ zaczynali tylko
Bramki: Nakoulma 11, SzymaMêczarnie na lodzie
mocn¹ ekipê Black & White, z chêci poprawienia wygl¹du i
bowiem wystartuje w nich oko- kondycji fizycznej, ale s¹ wród KSZO Ostrowiec w. - Stal Sta- nek 61, Stachyra 76 - Skórnicki 90
³o 4-osobowa reprezentacja nich tacy, u których od razu wi- lowa Wola 0:2 (0:1)
naszego klubu.
daæ pewne predyspozycje. Sta- Bramki: Gêla 16, £ytwiniuk 63 Górnik £.: Prusak - Tomczyk,
Mo¿esz zdradziæ, kto ma ram siê ich wy³awiaæ i nama- KSZO: Wróbel - Szymoniak, Benevente, Bartkowiak, Raszansê na wystêp na tej naj- wiaæ do uprawiania sportu wy- Skórnicki, Kardas, Matuszczyk dwañski - Oziemczuk, Nikitoviæ,
- Stachurski, Sobczyñski, Frañ- Ni¿nik, Niedziela - Nakoulma,
wa¿niejszej imprezie roku?
czynowego.
- Na pewno Maciek Bañcer,
Czy ostatnie sukcesy czak, Cieciura - Kanarski, Cie- Surdykowski oraz Giertl, Broz tym ¿e ju¿ w wy¿szej katego- Maæka, Justyny i Magdy prze- liñski oraz Dymanowski, No- nowicki, Stefaniuk, Karwan,
Kazimierczak, Wójcik, Bartorii wiekowej - nie do 18, a do ³o¿y³y siê na popularnoæ wik, Persona, Folc, Szepeta
23 lat, wiêc o powtórzenie suk- sportów si³owych w Ostrow- Stal SW: Wierzgacz - Treciñ- szewicz, So³decki, Renan, Stacesu z Brazylii, gdzie wywalczy³ cu? Czy frekwencja na si³ow- ski, Maciorowski, Lebioda, My- chyra, Szymanek
chalczuk, Uwakwe, £ytwyniuk, KSZO: Wróbel - Szymoniak,
z³oto, na pewno nie bêdzie ni zwiêkszy³a siê?
³atwo. Wielk¹ szansê w kate- Dzia³am w Radzie Spor- Gêla, 3 zawodników testowa- Skórnicki, Kardas, Matuszczyk
gorii do 23 lat, nawet na z³oto, tu przy Urzêdzie Miasta i ob- nych oraz Trela, Wasilewski, - Frañczak, Wieczorek, Dziema Magda Bia³ek. Na pewno serwujê, ¿e ogólne zaintere- Szymiczek, Miha³ewskyj, Sala- wulski, Cieciura - Kanarski,
Cieliñski oraz Dymanowski,
pojedzie równie¿ Kamil Rowiñ- sowanie sportem wród m³o- mi, Myszka.
ski - klubowy Gryzlii. Kto wie, dzie¿y stopniowo maleje. Na ¿ó³ta kartka: Miko³aj Skórnicki. Stachurski, Kajca, Persona,
czy nie wystartuje Justyna Je- szczêcie w naszym klubie czerwona kartka: Miko³aj Skór- Sobczyñski, Folc, ¯elazowski
Od pierwszych minut przedlikowska, która znalaz³a siê w wyniki sportowe przyci¹gaj¹ nicki (KSZO, za dwie ¿ó³te).
- Ciê¿ko po meczu rozegra- waga nale¿a³a do gospodarzy,
kadrze reprezentacji juniorów w m³odzie¿, choæ nie jest to ju¿
trójboju si³owym. Mamy jeszcze tak jak przed kilkoma laty, nym w takich warunkach mó- którzy szybko udokumentowakilka osób, które usilnie zabie- kiedy m³odzie¿ dos³ownie wiæ o dyspozycji pi³karskiej i w li j¹ golem. W 11 minucie Pregaj¹ o to, by reprezentowaæ nie wali³a drzwiami i oknami na ogóle o samej grze, bo pi³ka- juce Nakoulma wykorzysta³
tylko klub, ale i kraj. To, co po- si³owniê. To jest przykre. rze g³ównie walczyli o to, aby dok³adne podanie od Kamila
kazuj¹ ci najlepsi - determina- Wydawa³o mi siê, ¿e wynik siê nie wywracaæ. Có¿ mogê Oziemczuka i pokona³ Micha³a
cjê w d¹¿eniu do celu i umie- sportowy nakrêca rekreacjê zarzuciæ zawodnikom, skoro Wróbla. Kolejne bramki pad³y
jêtnoci - pozwala wpoiæ rów- ruchow¹, a wcale tak nie jest. oni ledwo mogli siê utrzymaæ po przerwie. W 61 minucie ³adnie¿ u innych chêæ uzyskiwa- Ostatnie badania odnonie na nogach. Gra w takich wa- nym podaniem popisa³ siê
nia lepszych wyników i do pra- ludzi æwicz¹cych w Polsce s¹ runkach nie mo¿e byæ ³adna. Ja Grzegorz Bronowicki, a na gola
chce graæ w pi³kê i pi³k¹, a to w zamieni³ je Grzegorz Szymacy nad swoim cia³em, sylwetk¹ katastrofalne.
i si³¹.
Czy masz jaki sposób, dzisiejszych warunkach nie nek. Kwadrans póniej bramby³o mo¿liwe - powiedzia³ po kê na 3:0 zdoby³ Kamil StachyJaka jest historia klubu by to zmieniæ?
Black & White?
- Chcia³bym, aby wiêcej lu- meczu trener KSZO Czes³aw ra. W 90 minucie dorodkowanie Adriana Sobczyñskiego
- Rozpocznê od najnowszej dzi æwiczy³o i to nie tylko spor- Jako³cewicz.
Honorowe trafienie Skór- wykorzysta³ Miko³aj Skórnicki i
historii... Od pocz¹tku tego roku ty si³owe czy sylwetkowe. Zatym samym zdoby³ honorow¹
istniejemy ju¿ jako Uczniowski chêcam do treningów. Wystar- nickiego
Klub Sportowy Black & Whi- czy przecie¿ tylko w³o¿yæ buty Górnik £êczna - KSZO Ostro- bramkê dla ostrowczan.
R. Burda
te. Zmieniamy swój charakter i wyjæ na spacer czy troszecz- wiec w. 3:1 (1:0)

Przegrane sparingi

31
Mistrzostwa Polski Dziennikarzy

Z³oto i br¹z dla
Wiadomoci

Blisko 70 przedstawicieli rozg³oni radiowych, stacji telewizyjnych, portali internetowych i tytu³ów
prasowych rywalizowa³o w Mistrzostwach Polski
dziennikarzy w supernowoczesnym klubie TUAN.
TUAN CLUB SPORT znajduje siê w odleg³oci 15 km od
Centrum Warszawy w miejscowoci Józefos³aw w gminie Piaseczno. Do dyspozycji dziennikarzy udostêpniono trzy korty
tenisowe w nowoczesnej wentylowanej hali oraz trzy korty
pod balonem.
Wszystkie korty wyposa¿one s¹ w komfortow¹ i profesjonaln¹ nawierzchnie Navacril
Soft, której standard nie odbiega od tych u¿ywanych na najwiêkszych wiatowych kortach.
W mistrzostwach Wiadomoci wiêtokrzyskie reprezentowa³ Alek Kosman, graj¹c
w grupie weteranów 65+, pokona³ kolejno - Tomasza Trzciñskiego 6:3, Jana Stapiñskiego
6:0, Jerzego Osowskiego 6:0
oraz Mariana Lewandowskiego
6:3 zdobywaj¹c z³oty medal.
Ostrowiecki tenisista wyst¹pi³ tak¿e w grze mieszanej,
gdzie jego partnerk¹ by³a Monika Ma³ek /Luksus Polska/.
- Losowanie nie by³o szczêliwe, gdy¿ w pierwszej grze
trafilimy na bardzo dobr¹ parê
Annê Ruszczak i Tadeusza
Burskiego, rozstawion¹ z nr.
4.Trafna taktyka oraz doskona³a dyspozycja Moniki Ma³ek
pozwoli³y po wyrównanej grze
uzyskaæ zwyciêstwo 6:1.Nastêni przeciwnicy to para Marzena Rowicka 1 miejsce na licie
ATP /Amatorski Tenis Polski/,
27 w rankingu ITF w grupie +45
oraz jej partner Marian Lewan-

dowski, którzy przed meczem
byli chyba pewni ³atwego zwyciêstwa spowodowa³a, ¿e nasza konsekwencja w grze polegaj¹ca na unikaniu niewymuszonych b³êdów pozwoli³a wygraæ ten pojedynek 6:2. W pojedynku o prawo gry w finale
spotkalimy siê z par¹ Katarzyna B³aszczyk, Jacek Joñca, po
bardzo wyrównanej grze przegralimy 7:9, zdobywaj¹c br¹zowe medale. Na pocieszenie
to para B³aszczyk/Joñca w finale pokona³a parê Iwiñska/
Iwiñski 9:3- powiedzia³ Alek
Kosman.
W klasyfikacji medalowej
pierwsze miejsce zdoby³ magazyn TENIS, drugie Wiadomoci wiêtokrzyskie, trzecie
TVN, TVP, Radio Konin, Technika Motoryzacyjna.
W pierwszym dniu mistrzostw rozegrano turniej przyjació³ stowarzyszenia z udzia³em: Urszuli Dudziak, Jana Englerta, Stana Borysa, Roberta
Janowskiego, Tomaszów Stockingera i Gêsickiego.
Kilku ze znanych aktorów
przyjê³o zaproszenie do rozegrania w okresie letnim meczu
z tenisistami z Ostrowca pod
patronatem Wiadomoci wiêtokrzyskich.
Halowe Mistrzostwa Polski
dziennikarzy odbywa³y siê w
kole¿eñskiej atmosferze w duchu fair play, obfitowa³y w wiele niespodzianek.
Jaz

Jurkowice z punktami

Kolejka bez niespodzianek

Na uwagê zas³uguje wygrana Jurkowic. Zespó³
z tej miejscowoci po raz pierwszy zdoby³ punkty w tej edycji rozgrywek Opatowskiej Ligi Halowej Pi³ki No¿nej.
Wyniki XI Kolejki Opatowska Liga Halowa Pi³ki No¿nej
PROFESIONAL - VOLTUI
PIOTRÓW 3-3
P. Cybula-3 * M. Wasik-2,
P. Wasik-1
RANGERS - ATEST KOBYLANY 1-4
H.Kijañski-1 * W.Kusal-1,
G.Kusal-3
VENUS - PROFESIONAL
2-1
P. Frañczak-1, S. Rusak-1
* P. Cybula
VOLTUI PIOTRÓW - RANGERS 5-0
M. Wasik-2, S. £ata-2, R.
Nawrocki -1
TRANS BIT STRA¯AK BIDZINY - VENUS 0-6
G. Ziêba -1, G. Czub -1, P.
Frañczak-2, F. Jankowski-1, R.
Lasota -1
MEGA VITA PODGAJCZE
- ATEST KOBYLANY 1-4
M. Moty³a-1 * G. Kusal -4
FC JURKOWICE - TRANS
BIT STRA¯AK BIDZINY 6-4
G. Sikora-1, P. Cury³o -1,M.
Pawlik -3, K. Wêglewicz-1 * D.
Jêdrzejewski-2, Z. Jopek-2
Opatowski Orodek Kultury - MEGA VITA PODGAJCZE
4-1
P. Szal-2, D. Dzietko-2 * H.
Szputowicz-1
GRANIT KSI¥¯EK IWANISKA - OSM BIDZINY 1-3
R. ¯urek-1 * T. Zygmunt-1,
R. Barañski-2
LIDER O¯ARÓW - Opatowski Orodek Kultury 8-2
D. Marzec -1, N. G³adowski
-2, G. Pêkalski-2, T. Tomczyk 3 * Z. Tomaszewski- 1, M. Jasiñski -1

BIO LUX OSTROWIEC w
- FC JURKOWICE 4-2
M .Bartosz -2, M. Opala -1,
S. wiæ-1 * G. Sikora -2
OSM BIDZINY - GOK SADOWIE 0-5 vol
LIDER O¯ARÓW - GRANIT KSI¥¯EK IWANISKA 5-1
T. Tomczyk-3, D. Marzec -2
* G. Chruciel-1
GOK SADOWIE - BIO LUX
OSTROWIEC w 5-1
D. Duda -3, M. Koterbski- 2
* G.Kaptur -1
W klasyfikacji fair play prowadzi Volturi przed Jurkowicami. Jeden mecz bêdzie pauzowa³ Henryk Kilijañski. wiêtokrzyski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej
jeszcze nie podj¹³ decyzji w
sprawie zawieszenia Mateusza
Dryki, który uderzy³ arbitra.
Tabela

1. Atest
21
2. Venus
20
3 .Volturi
21
4. Sadowie
20
5. Professional 21
6. OOK
20
7. OSM Bidziny21
8. Stra¿ak
21
9. Bio Lux
21
10. Lider
21
11. Mega Vita 21
12. Granit
19
13. Rangers
21
14. Jurkowice 20

58
50
42
41
36
34
33
30
26
19
18
14
11
3

103-39
100-29
98-58
102-57
73-48
85-75
89-63
81-75
94-96
65-108
5-96
52-99
48-95
36-140

Z 50 bramkami na koncie
w klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców mprowadzi
Grzegorz Kusal (Atest Kobylany). Drugie miejsce zajmuje
Sylewester wiæ (Bio Lux) -47
bramek, a trzecie Piotr Cybula
(Professional).
Jaz

