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Na wstępie witam wszystkich miłośników Sportu. Pozdrawiam gorąco wszystkich tych którzy
przyczynili się do tego, że nasza szkoła osiąga tak wysokie wyniki sportowe w naszej gminie
i nie tylko bo na wyższych etapach też dajemy sobie radę.
Należy przypomnieć, że w gminie Chełmiec jest dziewięć gimnazjów, więc jest z kim
rywalizować. By przejść do dalszego etapu zawodów trzeba się niezle natrudzić.
Mimo braku sali gimnastycznej nasza młodzież wygrywa z najlepszymi, którzy posiadają bez
porównania lepsze zaplecze sportowe, a głównie chodzi o salę gimnastyczną.
Jak to mówią ,,piłka sama nie gra” liczą się umiejętności , zaangażowanie i sportowy duch
walki, a tego naszym uczniom nie brakuje. Walczą do końca, często padając z wyczerpania,
ale wszystkie trudy idą w zapomnienie gdy na koniec przychodzi smak zwycięstwa. Duma, że
jesteśmy najlepsi, rekompensuje wszystko.
Wymieńmy jakie sukcesy sportowe w gimnazjum udało nam się osiągnąć w
I półroczu roku szkolnego 2008/2009 .
Zaczniemy od Indywidualnych Biegów Przełajowych:
Zajęte miejsca to:
I miejsce – Ewelina Kądziołka w kategorii klas I

V miejsce – Karolina Rygiel w kategorii klas II

II miejsce Paulina Kucia w kategorii klas III

VI miejsce Mateusz Leśniak w kategorii
klas II chłopców

Należy podkreślić, że w tych zawodach ogólnie brało
udział ponad setka młodzieży gimnazjalnej z terenu
Gminy Chełmiec.
Ewelina Kądziołka i Kucia Paulina
na zdjęciu obok w swoich
kategoriach zdeklasowały swoje rywalki.
Nasze zawodniczki mają żelazne płuca i
niesamowitą siłę w nogach.
Do dalszego etapu tej dyscypliny
zaklasyfikowały się wszystkie wcześniej
wymienione dziewczyny i jeden rodzynek.

Na etapie Powiatowym również mamy medale.
I miejsce Ewelina Kądziołka w kategorii I klas - nie dała sobie wyrwać zwycięstwa.
III miejsce zdobyła Kucia Paulina w kategorii klas III - również należą się gratulacje.
Zdobyte miejsca na podium dały dziewczynom awans do zawodów wojewódzkich w
Indywidualnych Biegach Przełajowych.
Nasze dwie doskonałe zawodniczki startując w tych zawodach zajęły dalsze miejsca.
Powodem tego nie było brak zaangażowania czy brak sił, tylko brakło obycia i cwaniactwa
sportowego, co wśród zawodniczek trenujących wyczynowo dało się zauważyć, a w
konsekwencji przełożyło się na wynik.
Należą się wielkie gratulacje Tym dziewczynom, że tak godnie reprezentowały naszą
szkołę odnosząc tak wysokie wyniki sportowe. Nasze dziewczyny gdyby potrenowały
wyczynowo biegi długodystansowe, mogły by dojść bardzo wysoko.

Następnymi zawodami gminnymi była Piłka Nożna Halowa w której również Trzetrzewina
była poza zasięgiem pozostałych drużyn z naszej gminy.
I miejsce wywalczyli następujący chłopcy na zdjęciu obok:
Od lewej stoją:
Arkadiusz Zawiślan
Michał Chochorowski
Mateusz Leśniak
Patryk Gargula
Rafał Leśniak
Tomasz Zawiślan
Sebastian Skoczeń
Marcin Leśniak

Oprócz I miejsca mamy jeszcze Króla Strzelców
zawodów. Jest nim Arkadiusz Zawiślan.
Gratulujemy wszystkim pięknego zwycięstwa.
Dalszym etapem były zawody między gminne.
W skład których wchodziły następujące gminny:
Gmina Chełmiec – Trzetrzewina
Gmina Kamionka Wielka
Gmina Podegrodzie
Gmina Łososina Dolna
W tej rywalizacji również nasi chłopcy okazali się najlepsi,
co im dało awans do zawodów powiatowych.
Na etapie powiatowym po bardzo ciężkiej walce zdobyliśmy IV miejsce .
Nasza drużyna nie byłą w niczym gorsza od pozostałych drużyn z całego powiatu
nowosądeckiego.
Należą się gratulacje naszym golkiperom i całej drużynie za piękną walkę i za to, że znowu
powiat usłyszał o Trzetrzewinie.
Skład drużyny, która zdobyła I miejsce w zawodach
gminnych i między gminnych się nie zmienił.
Ci sami chłopcy którzy stoją po prawej stronie
walczyli w zawodach powiatowych. Naszych
chłopaków kolejny raz przedstawiać nie trzeba.

Przejdźmy do innych dyscyplin w których nasza
szkoła brała udział a mianowicie były to:
Tenis stołowy wcześniej w tej dyscyplinie zostały
rozegrane eliminacje szkolne.
Najlepszymi zawodniczkami okazały się,
Stojące po prawej
I miejsce Katarzyna Rodak klasa I
II miejsce Justyna Dunikowska klasa I
III miejsce Dominika Mordarska klasa III
Wśród chłopców najlepsi okazali się chłopcy z III klas,
ale szkołę w gminie musieli reprezentować chłopcy z
młodszych klas, powodem był w tym czasie egzamin
próbny. Byli nimi Sebastian Lorek, Mirosław Plata i Krystian Leśniak.
W tej dyscyplinie sukcesów medalowych niestety nie udało się osiągnąć.

Piłka siatkowa to następne zawody jakie wypadają w kalendarzu imprez sportowych.
W tej dyscyplinie szkołę reprezentowała drużyna chłopców, niestety u dziewczyn piłka
sitkowa to ,,Pięta Achillesa”.
Chłopcy nie zawiedli i zdobyli III miejsce co nas
bardzo satysfakcjonuje, bo jesteśmy nadal w czołówce medalowej.
Można powiedzieć, że osiągnęliśmy to co mogliśmy osiągnąć
bez sali gimnastycznej i dlatego cieszymy się z tego miejsca.
Gratulujemy chłopcom, których należy wymienić, byli nimi:
Tomasz Zawiślan, Marcin Leśniak, Patryk Gargula, Marcin Dunikowski,
Cezary Janór, Sebastian Skoczeń, Krzysztof Pasiut, Rafał Leśniak,
Marcin Lorek.

Piłki Koszykowej nasze gwiazdy płci pięknej już nie odpuściły i zajęły lepsze miejsce niż
chłopcy
a mianowicie:
Dziewczyny zajęły II miejsce - mowa cały czas o zawodach na
etapie gminnym.
Chłopcy zajęli III miejsce.
Należało by przedstawić naszych medalistów w tej dyscyplinie:
Drużyna dziewcząt w skład której wchodziły:
Katarzyna Chełmecka, Magdalena Gutowska, Ewelina Kasieczka,
Paulina Kucia, Dominika Mordarska, Sylwia Rzeszuto, Klaudia
Leśniak, Natalia Zawiślan, Karolina Ledniowska.
Drużyna chłopców w składzie:
Tomasz Zawiślan,
Sebastian Skoczeń, Krzysztof Pasiut, Rafał Leśniak,
Marcin Leśniak, Cezary Janór, Patryk Gargula,
Marcin Leśniak, Marcin Lorek, Michał Chochorowski.

Mimo iż na Trzetrzewinie górek nie brakuje, to do zawodów
w Narciarstwie alpejskim był problem znaleźć chętnych.
Na zajęciach wychowania fizycznego tego typu zajęć się nie prowadzi z powodu braku
sprzętu,
więc trzeba było się zdać na umiejętności chętnych, którzy wzięli udział a byli nimi:
Łukasz Pasiut, Michał Chochorowski, Krzysztof Pasiut.
Miłym zaskoczeniem było V miejsce Krzysztofa Pasiuta gratulujemy.

W ostatnich zawodach pierwszego półrocza znów mamy medal.
W Piłce Ręcznej chłopcy wywalczyli
I miejsce w gminie tymi
niesamowitymi
szczypiornistami są od lewej stoją:
Marcin Dunikowski, Kamil Lorek,
Mateusz Leśniak, Marcin Lorek,
Krzysztof Pasiut, Patryk Gargula,
Rafał Leśniak, Łukasz Pasiut,
Tomasz Zawiślan,
Sebastian Skoczeń,
Marcin Leśniak, Cezary Janór.

Nie należy zapomnieć o dziewczynach, które chyba zajęły najgorsze miejsce w sporcie bo tak
bliskie podium a mianowicie IV miejsce.
Tymi dziewczynami były:
Od lewej stoją:
Natalia Zawiślan,
Karolina Ledniowska,
Katarzyna Chełmecka,
Justyna Dunikowska,
Ewelina Kądziołka,
Paulina Kucia,
Dominika Mordarska,
Ewelina Kasieczka,
Paulina Góra,
Magdalena
Gutowska,
Agata Biernacka.
To wszystkie zawody w których nasze gimnazjum brało udział w I półroczu roku szkolnego
2008/2009. Myślę, że pokazało się z bardzo dobrej strony.
Gratuluję i dziękuję wszystkim którzy przyczynili się do osiągniętych wyników
sportowych, dzięki czemu rozsławili nasze gimnazjum na szczeblu gminy, rejonu, powiatu a
także województwa.

