Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/

Data umieszczenia informacji: 2019-09-27 11:58:21

NOWY KLUB SPORTOWY W NASZYM MIEŚCIE! PASJONACI TENISA STOŁOWEGO TRENUJĄ W
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2

Pasjonaci tenisa stołowego od niedawna mają w Siewierzu swoje miejsce! W kwietniu br. utworzyli
Uczniowski Klub Sportowy Energia Siewierz przy współpracy z Miejsko-Gminnym Centrum Kultury Sportu
i Turystyki oraz Dyrekcją Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siewierzu. Jest to pierwszy w naszej gminie klub, w
którym pod okiem profesjonalnych trenerów można doskonalić się w popularnej grze, jaką jest tenis
stołowy - potocznie zwany ping-pongiem. W klubie na co dzień trenują dzieci i młodzież, a ponadto w
rozgrywkach ligowych udany start zaliczyli już starsi zawodnicy i zawodniczki.
„Chcemy przede wszystkim zachęcić najmłodszych do aktywnego spędzania wolnego czasu.” – deklarują
członkowie komitetu założycielskiego. „Biorąc pod uwagę coraz bardziej pasywny tryb życia dzieci w
wieku wczesnoszkolnym i szkolnym pragniemy zaproponować im alternatywę.” – dodają.
Nikt nie spodziewał się, że po pierwszym naborze pojawi się ponad 30 młodych adeptów tenisa
stołowego w wieku od 6 do 10 lat. Pozytywnym zaskoczeniem było również to, że tenisiści wytrwale i
systematycznie uczestniczyli w kolejnych treningach, a zainteresowanych pojawiało się coraz więcej.
O prężnej działalności klubu świadczy to, że zajęcia prowadzone są codziennie, od poniedziałku do
piątku w godzinach od 17:00 do 20:00, z podziałem na grupy początkującą i zaawansowaną. Grupa
zaawansowana zaczęła od września reprezentować gminę Siewierz na zawodach wojewódzkich, a
niebawem rozpocznie również wyjazdy na zawody ogólnopolskie. Dwie drużyny zostały również zgłoszone
do rozgrywek ligowych. Drużyna dziewcząt rozpoczęła zmagania w II lidze a drużyna chłopców na
poziomie IV ligi.
„Plany jakie mamy na ten sezon są bardzo ambitne, jeśli chodzi o klub, który w zasadzie dopiero
powstał. Będziemy walczyć o medale na arenie wojewódzkiej i naszym celem jest zakwalifikowanie
naszych zawodników na stałe do ścisłej czołówki najlepszych tenisistów stołowych w Polsce w różnych
kategoriach wiekowych.” – mówią działacze UKS Energia Siewierz. Stawiają drużynie równie ambitne
cele: „Liczymy, że nasze dziewczyny zdobędą wysoką lokatę w rozgrywkach II ligi. Z drużyną chłopców
mamy z kolei nadzieję powalczyć o awans do III ligi, co umożliwiłoby ich dalszy rozwój.”
W grupie zaawansowanej trenuje obecnie 14 zawodników i zawodniczek z licencjami Śląskiego Związku
Tenisa Stołowego. Poziom tej grupy jest wysoki – jeden z młodych zawodników został już nawet powołany
do Kadry Śląska! Zawodnicy grupy zaawansowanej zaangażowani są również w przekazywanie swojej
wiedzy najmłodszym członkom z grupy początkującej, bowiem uczestniczą w ich zajęciach i trenują razem
z nimi.
W zajęciach grupy początkującej uczestniczy obecnie 25 osób. 18 z nich trenuje regularnie,
uczęszczając na każde zajęcia. Większość z nich to uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siewierzu, w
której funkcjonuje klub oraz – co ciekawe – przedszkolaki z tutejszego przedszkola. Pozostałe osoby
również są mieszkańcami gminy Siewierz, a kilkoro dzieci dojeżdża na treningi z Trzebiesławic.
Zaangażowanie miejscowych rodziców także jest bardzo duże, gdyż przyprowadzają swoje pociechy
regularnie i starają się, aby te nie opuszczały żadnych zajęć.
„Liczymy, że jeszcze w tym sezonie pokażemy się najmłodszą grupą na zawodach wojewódzkich oraz, że
uczniowie naszej szkoły osiągną wysokie wyniki na zawodach międzyszkolnych.” – mówią o swoich
oczekiwaniach trenerzy.

W roku szkolnym 2019/2020 zarząd klubu postanowił zorganizować też dodatkowe dopołudniowe
zajęcia z tenisa stołowego. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 90 minut dla dzieci w wieku 6-8
lat.
Treningi oraz mecze odbywają się w nowej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ulicy
Długiej w Siewierzu. Pomimo bardzo dobrego zaplecza, szkoła nie dysponowała profesjonalnymi
narzędziami, które umożliwiłyby prawidłowe funkcjonowanie klubu tenisa stołowego. Dlatego też
założyciele – UKS Energia Siewierz wraz ze sponsorem klubu – CUB OPOKA, postanowili zakupić
niezbędny sprzęt, aby stworzyć odpowiednie warunki dla trenujących oraz zachęcić ich do czynnego
udziału w zajęciach. Klub został wyposażony między innymi w stoły do tenisa, siatki, płotki odgradzające,
piłeczki, stojaki, stoliki sędziowskie i numeratory dodatkowo sponsor EQ SYSTEM zakupił nowe stroje.
Fundamentem całego przedsięwzięcia jest wyszkolona kadra trenerska, w której skład wchodzą:
Adam Duch – zawodnik I Ligi męskiej, były zawodnik I Ligi Duńskiej. Człowiek o niezwykłym
charakterze, który z niesamowitym spokojem, a zarazem skutecznością, umie dotrzeć do
zawodników w czasie treningów, potrafi ich zmotywować, pochwalić, ale również zganić.
Sławomir Duch – doświadczony zawodnik, który wspomaga głównego trenera oraz pomoże
powalczyć w najbliższym sezonie o awans do wyższej ligi.
Ksenia Włuczyńska – zawodniczka I ligi kobiet, pomaga w rozwoju grupy zaawansowanej, ale
również wspiera kształcenie najmłodszej trenującej grupy.
Do dyspozycji trenera są również założyciele klubu, którzy służą swoją pomocą i również mają duże
doświadczenie, zarówno w szkoleniu jak i w rozgrywkach tenisa stołowego. Ponadto UKS chciałby
rozszerzać swoją kadrę trenerską oraz doskonalić umiejętności tych, którzy już zajmują się szkoleniem,
aby wzbić się na najwyższy poziom, co jednak pociągnie za sobą wzrost kosztów funkcjonowania klubu.
Jak widać, w krótkim czasie udało się w Siewierzu stworzyć klub, posiadający doskonałe warunki do
trenowania na najwyższym poziomie. Profesjonalne podejście do jego działalności oraz pasja i energia
całego zarządu UKS, pozwalają wierzyć, że wielkie plany i ambitne cele, które sobie stawiają zostaną
skutecznie zrealizowane.
Zachęcamy
do
śledzenia
działalności
klubu
na
fanpage’u:
https://www.facebook.com/UKSEnergiaSiewierz/, gdzie można znaleźć między innymi terminarze
rozgrywek oraz dowiedzieć się jak dołączyć do UKS. Zapraszamy również do dopingowania zawodników i
zawodniczek podczas ligowych zmagań na sali gimnastycznej SP Nr 2 w Siewierzu przy ulicy Długiej!
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