WSTĘP
Drodzy Sympatycy Piłki Ręcznej!
Już od trzech lat hasłem naszego klubu są dwa słowa:
GRAMY RAZEM. Przypominamy o nich często, mówimy
o tym, że sukces osiąga się nie w pojedynkę, ale działając razem. Nie w krótkim czasie, lecz w dłuższym, potrzebnym na zbudowanie drużyny. Na koniec ubiegłego
sezonu musieliśmy przełknąć gorycz porażki i nasze dwa
słowa przewodnie znów nabrały nowego znaczenia. Stanęliśmy przed faktem by zmierzyć się z pytaniem- czy
jesteśmy razem tylko w chwilach triumfu, czy też i momentu słabości, kiedy przeciwnik okazał się słabszy? Czy
pisane na szalikach zdanie „na dobre i na złe” jest u kibiców aktualne?
Wszystko wskazuje na to, że tak. Gesty sympatii w ostatnich miesiącach od współpracujących z nami firm i osób
to pierwszy dowód. Kolejne to sprzedaż karnetów na podobnym poziomie jak w ubiegłym roku czy rosnące zainteresowanie zespołem od strony mieszkańców miasta,
regionu i kraju czy mediów.
Po trzech latach od zwrotu w naszym Klubie i postawieniu nowego planu jesteśmy dużo dalej niż wtedy (nie tylko o dwa złote i srebrny medal MP), ale wciąż mamy bardzo wiele pomysłów na rozwój klubu. W nadchodzącym
sezonie wiele z nich będzie już realizowanych. Niezaprzeczalnym faktem jest to, że drużyna jaką w tej chwili
można oglądać w żółtych koszulkach jest spełnieniem
marzeń wielu fanów szczypiorniaka w Kielcach. Nazwiska które znajdujemy w drużynie znane są nie tylko
w regionie, kraju, ale również w całej Europie. Te wielkie osobowości, całą naszą drużynę warto wspierać na
co dzień i jak najmocniej dopingować w Hali Legionów.
A jeśli to możliwe, również poza nią. W końcu zaczynamy nowy sezon w którym tak ważna będzie zespołowość
i wzajemne wsparcie. Zaczynamy znów z hasłem Gramy
Razem!
Budowana drużyna to wspaniała wizytówka Kielc i całego regionu Świętokrzyskiego, które promuje. Mamy
nadzieję, że w nowym sezonie będziemy mieli jak najwięcej powodów do dumy z prezentowanej przez zespół
gry.

ZARZĄD KLUBU
KS Vive Targi Kielce
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Bądźcie z nami!

Dear supporters of handball!
WE PLAY TOGETHER these three words have been the
slogan of our club for three years. We often remind them,
we say that success is achieved not in isolation but acting
together. Not in the short term, but in the long run needed to build the team. At the end of last season we had
to swallow the bitterness of defeat and our three leading
words took on a new meaning again. We had to face with
the question-whether we are together only in moments of
triumph, or a moment of weakness and, when proved to
be a weaker opponent? Is the sentence „for better or for
worse” written on the scarves still up to date?
Everything seems to indicate so. The first proves are the
gestures of sympathy from companies cooperating with
us and the people in recent months. The next proves are
ticket sales at a similar level as last year or the growing
interest in the band from the residents of the city, region
and country or the media.
Three years after the reversal of our club we are bringing
the new plan much further than then (not just two gold
medals at Polish Championships and a silver medal at
Polish Cup), but we still have a lot of ideas for the development of the club. In the coming season, many of them
will be ongoing. The undeniable fact is that the team in
the yellow T-shirts playing at the moment can be seen as
a dream come true for many fans of handball in Kielce.
The names that we find in the team are well known not
only in the region of the country but also across Europe.
These great personalities, our whole team, are worth supporting every day and cheering as often as possible in
the Legion Hall, and if possible, outside it. Finally, we are
beginning a new season in which team spirit and mutual
support are so important. We start again with the slogan
We play together!
The team being built is a great showcase of Kielce region
and Świętokrzyskie voivodship which it promotes. We
hope that we will have many reasons to be proud of the
team in the new season.
Be with us!

Liebe Handballfreunde!
Schon seit drei Jahren lautet die Parole unseres Vereins:
WIR SPIELEN ZUSAMMEN. Oft kommen wir auf diese
Worte zurück, sprechen darüber, dass man Erfolge nicht
solo, sondern nur gemeinsam erreichen kann und auch
nicht innerhalb kurzer Zeit, sondern in einem entsprechend großen Zeitraum, der für die Gründung einer guten
Mannschaft notwendig ist. Ende voriger Saison mussten
wir eine bittere Niederlage schlucken und somit bekam
unsere Parole wieder eine neue Bedeutung. Wir standen
vor der Tatsache, dass eine wichtige Frage beantwortet
werden muss – halten wir zusammen nur in Momenten
des Triumphs oder auch in schwachen Stunden, wenn
wir dem Gegner unterliegen müssen.
Ob der auf den Fanschals stehender Spruch ,,in guten
und schlechten Zeiten,, immer noch aktuell ist? Alles
weist darauf hin, dass es immer noch der Fall ist. Die
Sympathiegesten, die wir in letzten Monaten von den mit
uns verbundenen Firmen und Personen bekommen, sind
der erste Beweis dafür. Die weiteren sind die ähnliche
Anzahl verkaufter Dauerkarten im Vergleich zum letzten
Jahr und das wachsende Interesse an der Mannschaft sowohl bei den Einwohnern der Stadt, der Region und des
Landes als auch bei den Medien.
Drei Jahre nach der Wende und dem neuen Plan in unserem Verein sind wir viel weiter als damals. Es handelt sich
hier nicht nur um die zwei Goldmedaillen und eine Silbermedaille bei den Polnischen Meisterschaften. Wichtig
ist, dass wir immer noch eine Menge Ideen haben, die
bei der Entwicklung unseres Vereins helfen. In kommender Saison werden wir viele davon realisieren. Es ist eine
unbestrittene Tatsache, dass die jetzige Mannschaft in
gelben Trikots eine Erfüllung der Träume vieler Handballfans in Kielce ist. Die Namen unserer Spieler sind nicht
nur in der Region bekannt, sondern auch in ganz Europa.
Die großen Persönlichkeiten und das ganze Team sind
jederzeit unterstützenswert, sowohl in der Legionenhalle
als auch bei Auswärtsspielen. Schließlich fängt die neue
Saison an, wo das Zusammenhalten und die gegenseitige Unterstützung eine wesentliche Rolle spielen werden.
Ein neuer Anfang wieder mit dem Motto WIR SPIELEN
ZUSAMMEN!
Die erstellte Mannschaft ist eine großartige Visitenkarte
von Kielce und der ganzen Heiligkreuz-Region. Wir hoffen, dass wir in der kommenden Saison viele gute Gründe
haben werden, auf das Spiel unserer Mannschaft stolz zu
sein.
Bleibt mit uns!
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HISTORIA
Ważne daty w historii Vive Targi Kielce

2009/2010 - trzeci w historii klubu dublet!
2008/2009 - kolejne Mistrzostwo Polski i Puchar Polski,
dotarcie do 1/8 Ligi Mistrzów i wyrównana
walka z HSV Hamburg!

2008 - od tego momentu szkoleniowcem ekipy z Kielc
jest Bogdan Wenta

2003/2004 - drugi występ w elitarnej Lidze Mistrzów
2003 - pierwszy dublet w historii: Mistrzostwo
i Puchar Polski!

2002 - klub przejmuje Bertus Servaas, już rok później zespół
osiąga wielkie sukcesy

1999 - pierwszy awans do rozgrywek Ligi Mistrzów, po
wyeliminowaniu szwedzkiego Drott Halmstadt

Maj 1993 – pierwsze w historii klubu Mistrzostwo Polski pod
nazwą Iskra Kielce!

1985-2006 – przez ten okres 21 lat „żółto-biało-niebiescy”
rozgrywali swoje mecze w Hali przy
ul. Krakowskiej

Stojković

Grabarczyk
Olafsson

1985 – pierwszy Puchar Polski, wywalczony w trakcie
turnieju w Płocku.

Sezon 1983/1984 - od tego momentu kielczanie

nieprzerwanie występują w najwyższej klasie rozgrywek!

Jurasik
Tkaczyk

Rosiński

Zorman

Sezon 1979/1980 - pierwszy medal Mistrzostw Polski dla

zespołu ze stolicy regionu świętokrzyskiego.
Brąz trafia jako pierwszy krążek do Kielc!

Mistrz Polski

: 1993, 1994, 1996, 1998, 1999, 2003,
2009, 2010

Puchar Polski

: 1985, 2000, 2003, 2004, 2006, 2009,
2010, 2011

Liga Mistrzów: 2000, 2004, 2011
Puchary Europejskie - ćwierćfinały: 1996, 1998, 2006
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16 marca 1975 - pierwszy, historyczny awans do Ekstraklasy
piłki ręcznej pod nazwą MKS Korona Kielce

1965 - założenie sekcji piłki ręcznej w Iskrze Kielce.

To początek prawdziwej i profesjonalnej piłki ręcznej
w Kielcach!

Zaremba

Buntić

„Grać w tym samym zespole nie znaczy,
że trzeba być przyjacielem wszystkich,
ale wykazanie respektu, szacunku i zrozumienia jest obowiązkiem w sporcie grupowym.”
Bogdan Wenta

„Na razie nie planuje zakończenia kariery. Dopóki zdrowie dopisuje będę walczył o miejsce w składzie „żółtobiało-niebieskich” i w reprezentacji. Nie mam tego kompletnie w głowie.”
Mariusz Jurasik o zakończeniu kariery.

Liga Mistrzów - Vive Targi Kielce – THW Kiel (06.03.2011)

Vive Targi Kielce - SPR Chrobry Głogów (15.02.2011)

24

„Piłka ręczna jest częścią życia. Oznacza doświadczenie wielu radości i spotkanie wielu przyjaciół. Podróż,
której towarzyszą sukcesy i porażki. Jeśli zgodzisz się na
tą przygodę z całego serca, już nigdy nie wypuścisz piłki
z rąk.”
Motto szkoły piłki ręcznej Urosa Zormana

Vive Targi Kielce - Orlen Wisła Płock, 2 Final Play Off (22.05.2011)
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„Oczywiście niemieck
a i polska liga to nie to
samo. Sądzę jednak, że i Vive i
Płock mogłyby grać z dru
żynami
z Bundesligi na równym
poziomie.”
Michał Jurecki po pierw
szym spotkaniu w PGNiG
.

„Musimy pamiętać, że każde spotkanie to
inna historia. Każdy mecz rządzi się innymi
prawami.”
Marcus Cleverly

SZTAB SZKOLENIOWY
www.vivetargi.pl

Bogdan Wenta

trener

Tomasz Strząbała

II trener

Tomasz Strząbała
ur. 19.01.1966
Drugi trener zespołu Mistrza Polski. Przez
ługi okres był trenerem grup młodzieżowych Mistrza Polski. Podobnie jak w młynie, jego praca z młodymi zawodnikami
była mozolna, ale dała wiele pożytku polskiej piłce ręcznej. Wielu jego wychowanków z powodzeniem występuje teraz na
parkietach ekstraklasy.
Rodowity świętokrzyski góral.

SZTAB SZKOLENIOWY

Wojciech Łukawski
kierownik drużyny

Tomasz Mgłosiek
trener odnowy biologicznej

Bogdan Wenta
ur. 19.11.1961
Twórca sukcesów polskiej piłki ręcznej
w ostatnich latach. Trener reprezentacji
Polski i trener Mistrzów Polski z regionu świętokrzyskiego. Jako zawodnik grał
w Bundeslidze i hiszpańskiej lidze Asobal.
Zdobywca wielu tytułów, jako zawodnik,
a także jako trener.
U podnóży Gór Świętokrzyskich mieszka
z całą swoją rodziną. Dwukrotnie poprowadził Vive Targi Kielce do dubletu, Mistrzostwa i Pucharu Polski.

Robert Dziwoń
masażysta

98
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Sławomir Szmal
Gramy razem

wzrost: 188 cm
waga: 90 kg
data ur.: 15.06.1981
kraj pochodzenia: Dania
znak zodiaku: bliźnięta
stan cywilny: kawaler
hobby: sport, kino, muzyka
kuchnia: lubi sushi
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wzrost: 186 cm
waga: 97 kg
data ur.: 02.10.1978
pseudonim: Kasa
kraj pochodzenia: Polska
znak zodiaku: waga
stan cywilny: żonaty
hobby: sport, turystyka
kuchnia: pierogi

pozycja: bramkarz
numer: 78
w VIVE: od 2011
wychowanek: Stal Zawadzkie
trenuje od: 23 lat
ulubiony sportowiec: wielu
najtrudniejszy mecz: z Islandią
na Olimpiadzie

pozycja: bramkarz
numer: 1
w VIVE: od 2009
wychowanek: Hillered HK
trenuje od: 8 lat
ulubiony sportowiec: Peter
Schmeichel
najtrudniejszy mecz: każdy
następny

Marcus w wolnych chwilach lubi spędzać czas w domu przy
dobrej muzyce, z rodziną i przyjaciółmi. Lubi także inne dyscypliny sportu, jak np. piłkę nożną. Wybierając się do kina
najczęściej wybiera dobre komedie lub horrory. Po zakończeniu kariery sportowca planuje spokojne życie z bliskimi
i przyjaciółmi. Chciałby także założyć własną rodzinę.

Sławek lubi zbierać grzyby, aktywny wypoczynek, ale także spędzanie czasu z rodziną i bliskimi. Przynajmniej na najbliższe lata osiedli się w Kielcach, kupił dom w Bilczy pod Kielcami, gdzie będzie
mieszkał z żoną i synem – Filipem.

Nowy bramkarz Vive Targi Kielce cały czas się doskonali. Uważa,
że nowy sezon będzie pełen walki. Jest patronem odbywającego się
w Zawadzkiem turnieju juniorów młodszych „Sławomir Szmal zaprasza” oraz fundacji jego imienia, która wspiera szkolenie młodych
szczypiornistów.
W kadrze narodowej zadebiutował mając 19 lat. W 2009 roku został
najlepszym piłkarzem ręcznym świata.
Srebrny medal Mistrzostw Świata: 2007
Brązowy medal Mistrzostw Świata: 2009
Superpuchar Europy: 2007
Srebrny medal Mistrzostw Polski: 2002, 2003
Puchar Polski: 2002
Brązowy medal Mistrzostw Niemiec: 2009
Puchar Niemiec: 2006, 2007

Bramkarz jest w VTK od 2009 roku i od razu zaskarbił sobie sympatię kibiców. Uważa, że kieleccy kibice są przykładem dla innych,
wnosząc w trakcie meczów dobrego ducha walki i wsparcia dla
drużyny.
Nowy sezon uważa za ekscytujący, chociaż chciałby mieć w nim
mniej kontuzji. Uważa, że przede wszystkim ciężką pracą całej drużyny można osiągnąć sukces. Ważne jest podejście całej drużyny,
jej duch walki i zgranie.
Marcus Cleverly w marcu 2009 roku zadebiutował w reprezentacji
Danii. Wcześniej zaliczył 30 występów w reprezentacji młodzieżowej. Został wybrany przez Europejską Federację Piłki Ręcznej do
najlepszej siódemki czwartej kolejki Ligi Mistrzów w 2010 roku.
Złoty medal Mistrzostw Polski: 2010
Srebrny medal Mistrzostw Polski: 2011
Puchar Polski: 2010, 2011

Marcus Cleverly
Gramy razem
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wzrost: 190 cm
waga: 93 kg
data ur.: 24.02.1984
pseudonim: Rosa
kraj pochodzenia: Polska
znak zodiaku: ryby
stan cywilny: żonaty
hobby: sport, muzyka, kino
kuchnia: spagetti

pozycja: środkowy
numer: 24
w VIVE: od 2004
wychowanek: MOSiR Zabrze
trenuje od: 15 lat
ulubiony sportowiec: Roger Federer
najtrudniejszy mecz: z Barceloną

wzrost: 194 cm
waga: 94 kg
data ur.: 22.12.1980
pseudonim: Młody
kraj pochodzenia: Polska
znak zodiaku: koziorożec
stan cywilny: żonaty
hobby: sport, turystyka, motoryzacja
kuchnia: pierogi i czerwony barszcz

pozycja: środek, lewe rozegranie
numer: 6
w VIVE: od 2011
wychowanek: Warszawianka Warszawa
trenuje od: 15 lat
ulubiony sportowiec: Stefan Lovgren
najtrudniejszy mecz: półfinał Mistrzostw
Świata 2007 z Danią

Grzegorz chciałby spotkać Jurka Owsiaka, bo uważa go za niesamowitego człowieka. Gdyby miał jedno życzenie, to chciałby aby papież Jan Paweł II żył. Uwielbia
bawić się z synem. Po treningu najchętniej spaceruje z rodziną i psem. Urlop najchętniej spędza na Mazurach. Po zakończeniu kariery chciałby zostać trenerem piłki
ręcznej lub komentatorem sportowym. Ulubione filmy to Gladiator, serial Przyjaciele,
a zespół Guns N’ Roses.

Tomasz po zakończeniu kariery chciałby otworzyć własną firmę i marzy
o zbudowaniu własnego domu. Chętnie sięga po filmy z dreszczykiem. Wolne chwile spędza z rodziną, znajomymi, słuchając dobrej muzyki lub grając
w gry komputerowe. Interesuje się także tenisem i koszykówką, zwłaszcza
ligą NBA. Jego ulubioną potrawą jest spagetti.

Tomasz Rosiński
Gramy razem

24
Zawodnik ten w piłkę ręczną gra zawodowo od 15 lat, a debiut swój miał w wieku
16 lat przeciwko Iskrze Kielce! Ceni kibiców żółto-biało-niebieskich i same Kielce między innymi za wieloletnie tradycje piłki ręcznej. Jest laureatem plebiscytu
Przeglądu Sportowego i Telewizji Polskiej na 10 najlepszych sportowców Polski
roku 2007 (9 miejsce). W 2007 otrzymał od prezydenta Rzeczypospolitej Złoty
Krzyż Zasługi . Był najlepszym zawodnikiem Bundesligi sezonu 2003/2004.

Tomasz Rosiński gra w drużynie Vive już od kilku lat. Spodziewa się zmian
w najbliższym sezonie. Sam chciałby poprawić grę obronną. Ceni bardzo
doping kieleckich kibiców, których uważa za najwspanialszych na świecie.
Szczególnie oprawa meczu w ostatnim sezonie przeciwko Rhein-Neckar
Löwen zapadła mu w pamięć.
Według niego najważniejszą cechą piłkarza ręcznego jest nieustępliwość i pracowitość, które to cechy gwarantują sukces w tej dyscyplinie sportu.
Jego żona Marta także gra w piłkę ręczną w KSS Kielce.
Złoty medal Mistrzostw Polski: 2009, 2010
Srebrny medal Mistrzostw Polski: 2011
Puchar Polski: 2009, 2010, 2011
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Srebrny medal Mistrzostw Świata: 2007
Superpuchar: 2007
Brązowy medal Mistrzostw Polski: 1999
Srebrny medal Mistrzostw Polski: 2002
Puchar Polski: 2002
Superpuchar Europy: 2002
Puchar EHF: 2007
Puchar Europy: 2005
Brązowy medal Mistrzostw Niemiec: 2003, 2005, 2009

Grzegorz Tkaczyk
http://www.grzegorz-tkaczyk.com

Gramy razem

6
93

http://www.mateuszjachlewski.pl/

w ostatnich latach

wzrost: 184 cm
waga: 91 kg
data ur.: 27.12.1984
pseudonim: Siwy
kraj pochodzenia: Polska
znak zodiaku: koziorożec
stan cywilny: żonaty
hobby: sport, kino, gry komputerowe
kuchnia: włoska i domowa

pozycja: lewe skrzydło
numer: 15
w VIVE: od 2006
wychowanek: MKS Gdańsk
trenuje od: 15 lat
ulubiony sportowiec: Messi
najtrudniejszy mecz: finał
Mistrzostw Świata
w Niemczech

Mateusz w wolnym czasie lubi obejrzeć dobry film z Robertem
DeNiro lub Al’em Pacino. Lubi spędzać czas w domu z bliskimi,
gry komputerowe i spotkania ze znajomymi. Interesuje się także
tenisem. Nie myśli na razie o skończeniu kariery, ale ma kilka pomysłów co wtedy będzie robił.

Nic już nie wygląda tak samo.
Ostatnie lata upłynęły pod znakiem istotnych i momentami radykalnych zmian. Zmieniali się działacze, trenerzy,
zawodnicy, czy też nazwy naszego klubu. Zmienialiśmy się również my kibice, choć cały czas staramy się gorąco
i żywiołowo dopingować Swoją Ukochaną … drużynę.
Z pewnością obecnie jest dużo bardziej komfortowo i profesjonalnie, tak dla członków ekipy, jak i dla nas,
kibiców. Powstały duże przestronne hale, które dają nam naprawdę olbrzymi komfort dopingowania. Z tego
też powodu jest nas, kibiców oraz sympatyków, dużo więcej, niż było w stanie się zmieścić w „kieleckim kotle
czarownic”, jak nazwali halę na Krakowskiej działacze THW Kiel po, pamiętnym wygranym (28-27) przez Iskrę
meczu z 21 lutego 1998 roku.
Momentem przełomowym okazał się być najprawdopodobniej rok 2007, gdy Orły Wenty stanęli na podium
Mistrzostw Świata w Niemczech, zdobywając srebrny medal. Wtedy w Polsce zaczęła panować moda na handball, do hal zaczęli przychodzić Ci, którzy dopiero uczyli się piłki ręcznej. W Polsce sygnał do rozwoju dała
nasza ekipa, która pod szefostwem prezesa Servaasa, zaczęła zmierzać w kierunku europejskich salonów. KS Vive
Kielce miał już naprawdę europejskie zaplecze meczowo-treningowe w postaci, niedawno wybudowanej, Hali
Legionów. Zatrudnienie, jako trenera naszej drużyny, bardzo doświadczonego i utytułowanego, Bogdana Wenty,
zaczęło świadczyć o nowej jakości i planowanych zmianach.
Profesjonalna organizacja klubu oraz konsekwentne budowanie ekipy zaczynało być zauważalne w europejskim
światku piłki ręcznej, co zaowocowało niespodziewanymi transferami. Najdziwniejsze zaczynało być to, że zawodnicy o uznanych nazwiskach zaczynali się interesować polską ligą i Mistrzem Polski, Vive Kielce. Zatrudnienie zawodników o takich nazwiskach, jak choćby: Jurasik, Dżomba, Michał Jurecki, Tkaczyk, Buntić, czy Szmal,
powodowało niesamowitą ekscytację u kibiców. Dobre wyniki osiągane przez Vive w rozgrywkach Ligi Mistrzów,
wraz z niesamowitą atmosferą, tworzoną przez kibiców na trybunach w trakcie spotkań, spowodowało, że powoli
przestajemy być szaraczkiem w Europie. Zdarzają się jeszcze potknięcia, ale gdy wszyscy z pełnym zaangażowaniem będą podchodzić do swoich zadań, możemy być pewni, że przykrych niespodzianek będzie coraz mniej.
Poczynione w Kielcach ruchy, wraz z wyłożonymi, przez sponsorów zgromadzonych
w Klubie Stu, pieniędzmi, spowodowało, że główny rywal w walce
o Mistrzostwo Polski, czyli Wisła Płock, też musiał
przeorganizować swoje działania
i rozpoczęła wzmacniać się

Zawodnik ten ceni sobie doping kielecki kibiców, którzy są według niego
najlepsi w Polsce. Najważniejszą cechą piłkarza ręcznego, według niego,
powinna być cierpliwość w dążeniu do celu. W 2007 został odznaczony przez prezydenta Rzeczypospolitej Złotym Krzyżem Zasługi. Także
w 2007 wygrał w plebiscycie „Echa Dnia” na najpopularniejszego sportowca województwa świętokrzyskiego. Gra w reprezentacji kraju.
Złoty medal Mistrzostw Polski: 2009, 2010
Srebrny medal Mistrzostw Polski: 2011
Brązowy medal Mistrzostw Polski: 2007, 2008
Puchar Polski: 2009, 2010, 2011
Srebrny medal Mistrzostw Świata: 2007

Mateusz Jachlewski
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Gramy razem

15

znanymi nazwiskami (Samdahl,
Kubisztal, Eklemović etc.). Zmiana trenerów
i zawodników, spowodowała zmianę stylu gry. Stała się ona,
dużo szybsza, bardziej widowiskowa. Mecze na szczycie nie pozwalają przewidzieć
do końca wyniku i trzymają w napięciu do ostatniego gwizdka. Zmienił się też sam doping.
Tak na parkiecie, jak i trybunach, nie ma już pamiętnej atmosfery „Świętej Wojny”, która wywoływała niesamowity
dreszcz emocji u zawodników oraz kibiców Iskry i Petrochemii. Przez kilka ostatnich lat sukcesywnie się rozwijał,
sprawiając, że atmosferę meczową z Hali Legionów pamięta się przez długi czas. Oprawy meczowe prezentowane, przez Stowarzyszenie Kibiców Piłki Ręcznej, podczas meczów PGNiG Superligi oraz Ligi Mistrzów, tworzone
są z dużym rozmachem, a one same jak i gorący doping są zauważalne, i bardzo chwalone, w całej Europie.
Czasy hali na Krakowskiej oraz dawnej Iskry bezpowrotnie minęły. Jest co wspominać, jednak, pamiętając o tradycji idziemy do przodu, bo chcemy wygrywać, chcemy być najlepsi.

35

128

129

Jako Klub możemy poszczycić się również młodymi reprezentantami kraju Kamilem Buchcicem,
Bartoszem Wróblewskim, Marcinem Stefańcem,
Filipem Zimochem, Tomaszem Fuglem, Rafałem
Chełmińskim (SMS).

Młodzieżówka

Od niedawna rozpoczęliśmy zabawę w piłkę
ręczną z najmłodszymi adeptami szczypiorniaka. Zajęcia dla 6-9 letnich chłopców przerosło
najbardziej optymistyczne nasze oczekiwania.
Na pierwszym treningu pojawiło się ponad 80
chętnych.

Radosław Wasiak

Z roku na rok rośnie popularność piłki ręcznej w województwie świętokrzyskim. Coraz więcej chłopców
uprawia tę dyscyplinę sportu. W Klubie Sportowym
Vive Targi Kielce zrzeszonych jest obecnie ponad
280 zawodników, w 13 drużynach młodzieżowych.
Swoje umiejętności podnoszą pod okiem doskonałych fachowców. W ubiegłym sezonie doszło do sytuacji bez precedensu w historii Klubu. Po raz pierwszy
zdarzyło się aby w finałach centralnych rozgrywek
o Mistrzostwo Polski, we wszystkich kategoriach wiekowych wystąpili młodzi piłkarze ręczni Vive Targów
Kielce. Największy sukces święcili podopieczni trenera Pawła Tetelewskiego, którzy w Płocku wywalczyli złote medale w kategorii juniora młodszego.
Niemniejszy sukces zanotowali wychowankowie
Aleksandra Litowskiego powtarzając osiągnięcie
sprzed roku, czyli wicemistrzostwo Polski Juniorów.
Do czołowych drużyn w kraju zaliczyć można dwa
zespoły rocznika 1996, trenerów Tomasza Litwina
i Krzysztofa Stodulskiego oraz chłopców urodzonych
w 1998 roku prowadzonych przez Pawła Grecaka.

Widząc dynamikę rozwoju sportu młodzieżowego w KS Vive Targi Kielce oraz zapał z jakim
uczestniczą w zajęciach młodzi piłkarze ręczni,
można optymistycznie patrzeć w przyszłość kieleckiego szczypiorniaka.

Obóz w Muszynie

Obóz w Muszynie
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