Redaguje: mgr Jarosław Habela

Grudzień 2002

Ostatni miesiąc obfitował we wspaniałe sukcesy naszych lekkoatletek. Drużyna biegaczek z gimnazjum odniosła wspaniałe zwycięstwo na II Biegu Niepodległościowym
w Starym Sączu. Zapowiada to bardzo dobry sezon wiosenny w drużynowych biegach przełajowych. Oprócz tych wspaniałych wiadomości, w tym świątecznym numerze „Sportu w naszej szkole” przeczytacie jeszcze jak spisały się drużyny dziewcząt i chłopców na gminnym
turnieju mini piłki siatkowej, a także jak dziewczęta z gimnazjum grały w ping-ponga w Klęczanach.

Nasza szkoła została zaproszona przez gimnazjum w Barcicach na II Niepodległościowy Bieg Przełajowy do Starego Sącza. Dwie nasze biegaczki z gimnazjum tj.: Paulina
Dynowska i Monika Leśniak, które tak wspaniale zaprezentowały się na wojewódzkich indywidualnych biegach przełajowych w Tarnowie, dostały imienne zaproszenie na te zawody.
Udział w biegu chcieliśmy potraktować jako sprawdzian możliwości naszych drużyn przed
wiosennymi sztafetowymi biegami przełajowymi. Ranga zawodów idealnie się do tego nadawała, w końcu mieliśmy się spotkać z drużynami, z którymi będziemy walczyć na szczeblu
powiatowym. Wyniki tego sprawdzianu przeszły moje, a myślę, że i dziewcząt, najśmielsze
przewidywania. Zawodniczki z klas IV–VI jak i gimnazjum nie jechały na zawody zbyt optymistycznie nastawione, na zawodach jednak zmobilizowały się i szczególnie gimnazjalistki
nie pozostawiły złudzeń rywalkom, kto jest najlepszy na tej nienajlepiej niestety zorganizowanej imprezie sportowej. Miejsce zawodów było bardzo ciekawe niestety organizator nie
potrafił wykorzystać uroku Starosądeckich Błoni i trasa biegu, dla wszystkich kategorii wiekowych takiej same długości, przebiegała po miedzach między zaoranymi
polami. Start na placu budowy też pozostawiał wiele
do życzenia biorąc pod
uwagę bezpieczeństwo zawodników.
Jednak
te
wszystkie niedogodności,
a także zimny przenikliwy
wiatr ani również starsze
przeciwniczki nie były
w stanie zatrzymać naszych dziewcząt. Gimnazjalistki z Trzetrzewiny zajęły większość czołowych
pozycji. W pierwszej dziesiątce na mecie zameldowało się siedem naszych zawodniczek. Pozostałe były tuż za nimi.
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Szczegółowe wyniki:
1 m: Paulina Dynowska,
2 m: Monika Leśniak,
4 m: Izabela Dynowska,
5 m: Anna Pasiut,
6 m: Justyna Pasiut,
7 m: Agnieszka Koszut,
13m: Natalia Zagajska,
14m: Paulina Młynarczyk,
16m: Wioletta Jacak,
18m: Ewelina Chochorowska,
26m: Młynarczyk Aneta,
27m: Ewelina Jacak
Dobrze spisały się
również dziewczęta z kl. IVVI. Biorąc pod uwagę, że biegły one na nietypowo długim
dla siebie dystansie 1000m, zajęły również wysokie miejsca.
Najlepiej wystartowała Justyna
Dynowska zajmując 5 miejsce. Na uwagę zasługuje również występ Iwony Zawiślan z kl. V oraz Ilony Jacak z kl. IV, które nie poddały się starszym przeciwniczkom i zajęły odpowiednio 16 i 25 miejsce pozostawiając za sobą jeszcze wiele rywalek.
W kategorii dziewcząt z gimnazjum zdobyliśmy drużynowo bezapelacyjne zwycięstwo. Organizator połączył jednak do punktacji zespołowej kat. dziewcząt i chłopców, dlatego ostatecznie zajęliśmy drugie miejsce. Punkty naszych dziewcząt wystarczyły, aby pokonać wiele innych szkół, dla których biegali także chłopcy. Tym większa nasza duma. Gratulujemy wspaniałej postawy i trzymamy
kciuki za sukcesy w sezonie wiosennym.
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16 listopada w Chełmcu odbył się turniej mini piłki siatkowej,
w którym wzięli udział uczniowie klas V i VI. Dziewczęta wywalczyły III miejsce, natomiast chłopcy po jednym zwycięstwie przegrali dwa następne mecze i odpadli z turnieju.

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku chciałbym życzyć wszystkim zdrowych i wesołych świąt i powodzenia w przyszłym roku w każdej dziedzinie życia. Dla naszych szkolnych sportowców natomiast
szczególne życzenia samych sukcesów. Oby ten nowy rok obfitował tylko w pozytywne wzruszenia i był pełen sportowych uniesień. Życzę wszystkim i sobie również abyśmy
wspominali kiedyś nadchodzący rok z łezką w oku..
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Najlepsze pingpongistki gimnazjum tj.: Paulina Dynowska, Marta Sikora i Ewa
Jurkowska po wygraniu turnieju szkolnego reprezentowały nas na gminnych zawodach w tenisie stołowym. Niestety musiały one uznać wyższość rywalek i po
dobrej grze odpadły z turnieju w fazie grupowej. Poziom zawodów był bardzo
wysoki.

