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Sukces pomiechowianina w Mistrzostwach Europy ESDRA Off Snow

Damian Witkowski podczas biegu z psem

W dniach 13-14 listopada w miasteczku
Falzè di Piave w północnych Włoszech

odbyły się Mistrzostwa Europy ESDRA
Off Snow. Wśród zawodników reprezentujących Polskę znalazł się mieszkaniec
Gminy Pomiechówek Damian Witkowski
– startujący w canicrossie tj. biegu z psem.
Po długiej i wyczerpującej podróży okazało się, że w miejscu zawodów kilka dni
wcześniej była powódź, stąd też trasa
stała się mokra i błotnista. Nie przeszkodziło to jednak Polakom w uzyskaniu dobrych wyników.
W canicrossie rywalizacja odbywała
się na 4,5-kilometrowej trasie. Zarówno
w sobotę, jak i w niedzielę biegacze na tra-

sę wyruszali w 30-sekundowych odstęppach. Występ indywidualny Damian zakończył na 8 miejscu, zaś kilka godzin później znów stanął na starcie – tym razem
w biegu sztafetowym. Przed biegiem mieszkaniec naszej Gminy zmienił psa na mocniejszego i wystartował na pierwszej
zmianie. Mimo niewielkich problemów
na starcie, wynikających z niedociągnięć
organizacyjnych, dobry występ pociechowianina pozwolił naszej sztafecie na zdobycie Mistrzostwa Europy!
Gratulujemy!
(Red.)

Wielu mieszkańców naszej Gminy
zadaje sobie pytanie „Hala Sportowa
– i co dalej?”. Podczas inauguracji Hali
Sportowej w dniu 10 października 2010
przyszło wielu mieszkańców,
zainteresowanie wzbudził nie tylko
sam obiekt, ale także impreza,
która nie była przeciętna jak na halę
o takich wymiarach.
Jako pierwsi, którzy mogli się przekonać
o walorach nowego obiektu sportowego
w naszej gminie są uczniowie szkoły
podstawowej i gimnazjum. Powstanie tego obiektu jest dowodem, że nasza gmina się rozwija. Jednak może ktoś zapytać:
„Dlaczego budowa nowej hali była dla nas
taka ważna?”. Odpowiedź jest prosta. Główną ideą, jaka przyświecała nam przy podejmowaniu decyzji, było zapewnienie
wszechstronnego rozwoju naszej Gminy.
Jak wiemy, młodzież jest naszą przyszłością. Młodzi ludzie powinni móc zdobywać rzetelną wiedzę, zarówno w mieście, jak i na wsi. Chcemy, aby nasza młodzież zgłębiała nie tylko zdolności umysłowe, artystyczne, ale i sportowe. Do harmonijnego rozwoju młodego człowieka
potrzebne jest zapewnienie możliwości
ćwiczenia nie tylko umysłu, ale i ciała.
Wybudowanie tego obiektu zbliża nas
do tego celu.
Spora ilość naszych uczniów ma różne wady postawy, wiele z nich można odwrócić lub zapobiec im przez systematyczne ćwiczenia korekcyjne i rehabilitację. Kolejnym celem jest zapewnienie do-
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brego, zdrowego stylu życia i wypoczynku osobom dorosłym. Nieraz było słychać opinię, że w tej „wiosce” nie ma
gdzie pójść i pożytecznie spędzić trochę
czasu. Od dziś ta opinia powinna się
zmienić, ponieważ powstały lepsze warunki. Od stycznia będzie można tworzyć
sekcje sportowe od roczników 2000 r.
i niżej. Pierwszym krokiem będzie nabór
do klubu piłkarskiego ,,Wkra Pomiechówek”. Mamy nadzieję, że któraś z nich
lub każda z nich stanie się wizytówką naszej Gminy.
Jednym z priorytetów władz Gminy
w najbliższym czasie jest nie tylko prowadzenie zajęć pod wynajem komercyjny,
ale przede wszystkim wdrożenie programu ,,Aktywna rodzina”. Pod tym hasłem
kryje się cykl turniejów rodzinnych, polegających między innymi na rywalizacji
punktowej między uczestnikami np. rodzice wraz z pociechami biorą udział w konkursach, zabawach, rozwiązują rebusy,
w niektórych konkurencjach rywalizują
wspólnie lub nie. Suma punktów wyłania
najlepszą rodzinę.
Dla najmłodszych podczas ferii nie
zabraknie atrakcji w obiekcie i poza nim.
Na czas wakacji powstanie ,,Zielona szkoła”, w której znajdzie się między innymi
konkurs na najlepszy rysunek namalowany
na parkingu przed halą, gra z nagrodami
w podchody, paintball, biwaki, survival.
Ponadto w hali odbyły się dwa turnieje piłki halowej. Najmłodsi mogli się
zmagać ze ścianką wspinaczkową, pokazami akrobatycznymi i wieloma konkur-
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Hala Sportowa – co dalej?

Pokaz podczas otwarcia hali

sami. Dla starszych mieszkańców został zaproszony kabaret „Limo”. ,,Sport dostępny
dla wszystkich” – nie zapominamy o niepełnosprawnych mieszkańcach, dla których
również znajdzie się miejsce obiekcie
sportowym.
Nasza Gmina nawiązała współpracę
z włoską Gminą Antrodoco. Polega ona na
wymianie utalentowanej młodzieży. Również trwają rozmowy z Francją i Szwecją.
Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania obiektu sportowego niebawem pojawią się na stronie internetowej
Hali.
Rafał Bochenek

Gazeta POMIECHOWSKA

