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Derby szczypiornistów dla KSZO
Spektakularnym zwyciêstwem KSZO Odlewnia Ostrowiec Œw. nad KSSPR Koñskie zakoñczy³y siê derby województwa
œwiêtokrzyskiego w I lidze pi³karzy rêcznych. Wicelider tabeli by³
w Ostrowcu Œw. bezradny wobec œwietnej postawy KSZO. W
opinii wielu obserwatorów gospodarze rozegrali najlepszy
mecz w sezonie, co zosta³o docenione owacj¹ na stoj¹co przez
liczn¹ publicznoœæ.
KSZO Odlewnia Ostrowiec Œw. - KSSPR
Koñskie 34:26 (17:13)
KSZO: Drabik, Pi¹tkowski - Ko¿eniewski 8,
Afanasjev 8, Wojkowski 8, T. Pomiankiewicz 7,
Mroczek 2, Jamio³ 1, Œwieca, Biskup, Kalita.
Rzuty karne: KSZO 2/2. Kary: KSZO
8min.

KSZO rozpocz¹³ mecz znakomicie. Po 7 minutach ostrowczanie prowadzili 5:0. Bardzo dobre zawody rozgrywa³ Dmitrij Afanasjev. Bramkarze
KSSPR nie potrafili znaleŸæ sposobu na zatrzymanie skutecznych rzutów Litwina z prawego skrzyd³a. Po
17 minutach dominacji podopiecznych Aleksandra Malinowskiego do
g³osu zaczêli jednak dochodziæ goœcie. Piêæ bramek z rzêdu da³o
KSSPR pierwsze prowadzenie w
meczu (w 24 minucie by³o 11:12). Jak
siê okaza³o, na nic wiêcej tego dnia
wicelidera nie by³o staæ.
Si³¹ KSZO by³ tego dnia kolektyw. O ile bowiem we wczeœniejszych
meczach gra ofensywna ostrowczan
opiera³a siê g³ównie na skutecznej

grze Tomasza Pomiankiewicza, to
tym razem ciê¿ar zdobywania bramek roz³o¿y³ siê równomiernie na
czterech zawodników. Bardzo dobrze funkcjonowa³ blok defensywny,
œwietnie gra³y skrzyd³a.
Po meczu powiedzieli:
Micha³ Przybylski (trener
KSSPR): Zagraliœmy s³abe spotkanie jako zespó³. Mieliœmy jakieœ
za³o¿enia, chcieliœmy wyeliminowaæ z gry najlepszych zawodników
KSZO. Po czêœci nam siê to udawa³o w niektórych fragmentach
meczu, ale do gry w³¹czali siê ci,
na których mieliœmy siê skupiæ trochê mniej i to oni rzucali bramki. O
ile w obronie zagraliœmy poprawnie, to w ataku by³y momenty nieporadnoœci. Nie p³aczemy nad t¹
pora¿k¹, bo zdajemy sobie sprawê,
¿e KSZO to dobry przeciwnik. Mieli
s³abszy pocz¹tek sezonu, ale widaæ
w nich potencja³. Myœlê, ¿e jeœli ten
zespó³ siê utrzyma, to w przysz³ym
sezonie bêdzie w czo³ówce tej ligi.
Aleksander Malinowski (trener
KSZO): Powiem szczerze, ¿e gra
KSSPR nie by³a dla nas du¿ym zaskoczeniem. Znaliœmy ich schematy gry i byliœmy przygotowani na ró¿ne warianty. Uczula³em ch³opaków,
¿e najwa¿niejsza jest obrona. Z
dobrej obrony, dobrych interwencji
bramkarzy rzuciliœmy kilka kontr.
Cieszê siê z wygranej i atmosfery
na trybunach. Myœlê, ¿e z ka¿dym
meczem kibiców bêdzie jeszcze
wiêcej.

Przegrana siatkarzy
opatowskiego „Bartosza”

Jeœli szczypiorniœci KSZO w
sobotê pokusz¹ siê o wygran¹ w
Zawierciu, a punkty zgubi¹ zespo³y
z dolnych rejonów tabeli, to ostrowczanie mog¹ sobie ju¿ po nastêp-

Wyniki 21. kolejki:

Czuwaj Przemyœl - MTS Chrzanów
31:21 (10:11)
ŒKPR Œwidnica - Olimpia Piekary Œl.
24:34 (9:16)
Olimp Grodków - SPR Tarnów 34:24
(15:10)
Gwardia Opole - MKS Kalisz 35:21
(21:14)
AZS UZ Zielona Góra - Viret Zawiercie 26:31 (15:15)
Ostrovia Ostrów Wlkp. - MiedŸ Legnica (25 marca)
Tabela:
1. Gwardia
22 44 762:531
2. KSSPR
21 31 637:568
3. MiedŸ
20 28 581:546
4. Olimp
21 28 573:518
5. Czuwaj
21 24 611:613
6. KSZO
21 20 592:605
7. Olimpia
21 20 584:594
8. Viret
21 17 614:622
9. Tarnów
21 17 590:653
10. Kalisz
21 17 616:642
11. Ostrovia
20 17 611:629
12. Chrzanów 21 13 557:651
13. Œwidnica
21 10 490:579
14. AZS UZ
22 8
545:612

nej kolejce zapewniæ I-ligowy byt na
kolejny sezon i skupiæ siê ju¿ wy³¹cznie na walce o jak najwy¿sze
miejsce.

W 22. kolejce zagraj¹: Viret KSZO (28 marca, godz. 18),
Chrzanów - Gwardia, Olimp - Kalisz, Tarnów - Œwidnica, Olimpia
- Ostrovia, MiedŸ - AZS UZ,
KSSPR - Czuwaj.
Opr. JS

J. S³odkiewicz

MosirGutwinRun2015 w weekend majowy
W d³ugi majowy weekend odbêdzie siê pierwsza runda trzeciej edycji cyklu biegów MosirGutwinRun. Impreza, podobnie
jak przed rokiem, bêdzie sk³ada³a siê z szeœciu rund, a podczas
ka¿dej z nich bêdzie mo¿na wystartowaæ w biegu na 5 i/lub
10km. Czterokrotne zaliczenie
jednego z tych dystansów pozwoli na symboliczne pokonanie
„Pó³maratonu na raty” i/lub „Maratonu na raty”.
Pierwsza runda MosirGutwinRun2015 odbêdzie siê 3 maja, a
zakoñczenie imprezy zaplanowano
na 18 paŸdziernika. Udzia³ we
wszystkich biegach cyklu - podobnie jak to mia³o miejsce w po-

przednich edycjach - bêdzie bezp³atny. Ka¿dy z uczestników, któremu uda siê sztuka zaliczenia czterech biegów na jednym z dystansów, otrzyma pami¹tkowy medal,
a najlepsi w trzech kategoriach
¿eñskich (13-15 lat, 16-35 lat, 36
lat i powy¿ej) oraz szeœciu mêskich
(13-15 lat, 16-29 lat, 30-39 lat, 4049 lat, 50-59 lat, 60 lat i powy¿ej)
otrzymaj¹ równie¿ pami¹tkowe
dyplomy i statuetki.
Do
cyklu
MosirGutwinRun2015 wprowadzone zostan¹
te¿ nowinki. Przed rozpoczêciem
rywalizacji na 5 i 10 km zorganizowany zostanie Bieg Integracyjny, podczas którego wszyscy
obecni w miejscu zawodów zo-

stan¹ zaproszeni do pokonania
jednego okr¹¿enia „wokó³ stawów” w tempie dostosowanym do
mo¿liwoœci
najwolniejszego
uczestnika. Zapraszamy do biegu,
marszu lub marszu z kijkami „Nordic walking”! W miarê zapotrzebowania, po zakoñczeniu biegów na
dystansie 5 i 10 km, zostan¹ przeprowadzone równie¿ biegi dla
dzieci - bieg przedszkolaków (na
dystansie oko³o 100m), bieg dla
dzieci z klas I-III szkó³ podstawowych (na dystansie oko³o 300m) i
bieg dla dzieci z klas IV-VI szkó³
podstawowych (na dystansie
oko³o 1000m).

J. S³odkiewicz

Wicemistrzostwo Polski dla Alka Kosmana
Ju¿ trzeci¹ pora¿kê ponios³a
siatkarska dru¿yna ch³opców Liceum Ogólnokszta³c¹cego im.
Bartosza G³owackiego w Opatowie. W kolejnym meczu miêdzyszkolnej rywalizacji przegrali 3:0
(24:26, 21:25, 22:25) z ekip¹ Zespo³u Szkó³ nr 1.
Mimo tego, ¿e spotkanie trwa³o
tylko trzy sety obfitowa³o w wiele
emocji, na co wskazuje pierwsza
partia siatkarskich zmagañ. By wy³oniæ ostateczny wynik zawodnicy
grali na przewagi. Równie¿ w kolejnych setach toczy³a siê walka o ka¿dy punkt. Jednak lepsi w tym pojedynku okazali siê siatkarze ZS nr 1
w Opatowie, którzy wygrali drug¹
partiê do 21, a trzeci¹ do 22. Tym
samym mecz zakoñczy³ siê wynikiem 3:0 na korzyœæ rywali zespo³u
opatowskiego „Bartosza”. Dziêki

temu wygrali ca³¹ rywalizacjê 3:0, co
zapewni³o im mistrzostwo powiatu.
- Myœlê, ¿e wynik nie do koñca
odzwierciedla przebieg tego meczu.
Nie wykorzystaliœmy swoich szans,
pope³niliœmy równie¿ za du¿o b³êdów, co doprowadzi³o do koñcowej
przegranej. Teraz pozostaje nam
jedynie dalsza praca nad nasz¹ gr¹
- powiedzia³ Jacek Cheba, nauczyciel prowadz¹cy siatkarzy „Bartosza”.
LO im. Bartosza G³owackiego: Tomasz
Czerwik, Arkadiusz Wróblewski, Piotr Kwapisz,
Artur Polit, Wojciech Dyka, Pawe³ Tyra³a, Mateusz Brzozowski, Stanis³aw Kolasiñski, Mariusz Wiatrowski, Przemys³aw Chyc, Tomasz
Dziama, Kamil Maciejewski.
Zespó³ Szkó³ nr 1: Kamil Grzesik, Karol
Grzesik, Piotr Dziedzic, Przemys³aw B³ajszczak, Emil Bocheñski, Artur Czy¿, Karol Rabczyñski, Micha³ Pasiek, Patryk Stasiak.

Kamila Skuza

Od 13 do 15 marca na kortach
Warszawskiej Legii po raz 37.
spotkali siê reprezentanci polskich mediów, od telewizji przez
radio, prasê, po portale internetowe. Reprezentant Wiadomoœci
Alek Kosman nie zawiód³ i zdoby³
srebrny medal.
Wœród weteranów w grupie wiekowej 65+ Alek Kosman, reprezentant Wiadomoœci w drodze do fina³u pokona³ kolejno Witolda Zarêbê
(Warszawa), Jerzego Banasia
(Warszawa), Krzysztofa Micha³owskiego (Lublin).
Przeciwnikiem ostrowieckiego
tenisisty w meczu fina³owym by³
multimedalista mistrzostw Polski
oraz mistrzostw œwiata -Andrzej
Karczewski - który zrewan¿owa³ siê
za pora¿kê podczas miêdzynarodowych mistrzostw S³owacji, pokonuj¹c Alka Kosmana 6:2,6:0.

W pi¹tek w Cafe Legia odby³o
siê spotkanie integracyjne, w trakcie którego mo¿na by³o degustowaæ smakowite wyroby sponsora
strategicznego mistrzostw MLEKOVITY.
Poza zdobyciem srebrnego
medalu ostrowczaninowi dopisa³o
szczêœcie w losowaniu najcenniejszej nagrody vouchera na weekend
dla 2 osób w wiosce rowerowej na
Mazurach.
Dla wszystkich uczestników mistrzostw organizatorzy przygotowali atrakcyjne upominki dziêki ¿yczliwoœci sponsorów: Oœrodek wypoczynkowy - wioska rowerowa, Holmes Place Polska, Andrzej Boddych, Atelie Urody Ma³gorzata Bieñko, Bob Bon Buddies, Folwark, Kurhaus Publishing, Pacific Polska,
Powerede, Kropla Beskidu.

(WS)

A. Kosman z wylosowanym
voucherem

