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Wieści Sportowe

Turniej Piłkarski
o Puchar Prezesa NIK
To były zacięte i wyrównane mistrzostwa!
W I Turnieju o Puchar Prezesa NIK w Halowej Piłce Nożnej do boju stanęło 11 drużyn (6 z delegatur i 5 z centrali). Grali nie
tylko panowie, ale też i panie, starsi i młodsi, amatorzy i prawie zawodowcy, słowem wszyscy, którzy lubią kopać piłkę.
Finał, w którym kwestia tytułu została rozstrzygnięta dopiero po rzutach karnych, był
pięknym ukoronowaniem tych wspaniałych rozgrywek. Turniej rozegrany został
w hali widowiskowo-sportowej w BrodachParcelach. Rozgrywki zaplanowane zostały

na 2 dni: w sobotę odbyły się eliminacje grupowe (z dwóch grup awansowały po cztery
najlepsze drużyny), a w niedzielę zawodnicy
walczyli systemem pucharowym o zaszczytny tytuł najlepszej drużyny NIK.
Zwycięzcą I Turnieju o Puchar Prezesa NIK
w Halowej Piłce Nożnej została drużyna Departamentu Administracji Publicznej, która
przybrała nazwę nomen omen ChampioNIKi.
W ﬁnale pokonała po rzutach karnych (3:2)
piłkarzy z Departamentu Organizacyjnego. Na trzecim miejscu uplasowała się ekipa
z katowickiej delegatury.

Lato w Pomiechówku
Dzięki podpisaniu przez Wójta Dariusza Bieleckiego porozumienia z Kierownictwem Ośrodka Szkoleniowego NIK
w Goławicach Drugich mieszkańcy Gminy Pomiechówek mogą bezpłatnie korzystać z terenu zewnętrznego tj. basenu krytego, brodzika dla dzieci, kortu tenisowego, boisk do siatkówki i koszykówki w godzinach 10:00-12:30/14:00-17:30. Od poniedziałku do piątku dla grup zorganizowanych (powyżej 15 osób) jest możliwość dowozu i zorganizowania (zabawy, konkursy) czasu dla najmłodszych
na terenie ośrodka po uprzednim zgłoszeniu
3 dni przed planowanym uczestnictwem.
kontakt:
tel. 22 765 27 28,
e-mail: sport@pomiechowek.pl

Wakacyjna Liga Piłki Nożnej
dla dzieci i młodzieży
Zapisy trwają do 20 lipca 2011 r. Skład drużyny 6-osobowy. Zespoły grają w 5-osobowych
składach (bramkarz + czterech zawodników
w polu).
Zapisy: tel. 792 022 926, 22 765 27 28,
e-mail: sport@pomiechowek.pl

Obozy sportowe w hali
sportowo-widowiskowej:
koszykówka, siatkówka
W dniach 17-28 sierpnia 2011 r. w naszej
Gminie odbędą się obozy sportowe. Jest możliwość uczestnictwa dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Pomiechówek na przyjezdne obozy sportowe:
– LTS Legienovia – brązowy medalista Mistrzostw Polski Młodziczek (siatkówka);
– Legia Warszawa (koszykówka).
Liczba miejsc ograniczona!

Strona 12

Od 1 września 2011 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
im. gen. Władysława Sikorskiego w Pomiechówku
otwieramy bezpłatne 2-letnie uzupełniające

Liceum Ogólnokształcące
dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej
w trybie zaocznym (zajęcia: sobota, niedziela)

Szkoła dysponuje jeszcze wolnymi miejscami

do Zasadniczej Szkoły Zawodowej
wielozawodowej
(kształcenie w dowolnie wybranym zawodzie)
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