Gminna Liga Tenisa Stołowego
W listopadzie dobiegła końca kolejna odsłona Gminnej Ligi Tenisa Stołowego, której
organizatorem był klub sportowy L.K.S. Orzeł Stanica. Jak co roku uczniowie oraz
absolwenci Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stanicy pokazali w rozgrywkach swój
„lwi pazur”. I tak odpowiednio w swoich kategoriach wiekowych miejsca zajęli:
Klasy 1-4 chłopców: II miejsce Józefowicz Jakub
Klasy 5 – 6 chłopców: II miejsce Dola Igor
Klasy 5 - 6 dziewczyny: I miejsce Szendzielorz Milena, II miejsce Pawłyna Dominika,
III miejsce Pikulik Klaudia
Gimnazjum dziewczyny( nasze absolwentki): I miejsce Kaliściak Aleksandra,
II miejsce Konieczny Ewa

Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego
W dniu 12.12.2015 roku reprezentacja Naszej szkoły w składzie: Milena Szendzielorz,
Dominika Pawłyna, Angelika Kudryk, Klaudia Pikulik, Igor Dola, Jakub Józefowicz oraz
Kornel Kozub udała się na zawody tenisa stołowego do Wielowsi. Również tutaj Nasi młodzi
adepci tej dyscypliny wypadli na dobrym poziomie plasując się w pierwszej dziesiątce
uczestników w swoich kategoriach.

Końcówka listopada oraz grudzień obfitowały jeszcze w kilka wydarzeń sportowych,
w których uczniowie ze Stanicy brali czynny udział z różnym skutkiem. W dniu 30 listopada
reprezentacje dziewcząt oraz chłopców udały się do Pilchowic na Gminny Turniej Siatkówki,
którego organizatorem była szkoła w Wilczy. Dziewczyny zajęły III a chłopcy IV miejsce.

W dalszej kolejności 14.12.2015 roku odbyły się zawody z koszykówki, których
organizatorem była Szkoła w Żernicy. Tutaj nasze dziewczyny zajęły pierwsze miejsce
a chłopcy czwarte. Z tego miejsca jako opiekun grupy chciałbym bardzo serdecznie
podziękować i pogratulować naszym dziewczynom za walkę podjętą na parkiecie.
Zdobycie tego zaszczytnego miejsca pozwoli nam drugi rok z rzędu reprezentować szkołę
oraz gminę na zawodach powiatowych w Knurowie.
Natomiast chłopcom życzę, aby byli nadal pozytywnie nastawieni do każdej
dyscypliny sportowej, chętnie uczestniczyli w dodatkowych zajęciach oraz aby potrafili
przyswoić sobie przekazywaną im wiedzę i wskazówki, a wtedy na pewno zaczną odnosić
sukcesy.

Dwa dni później to jest 16.12.2015 roku Zespół Szkolno – Przedszkolny ze Stanicy
organizował Gminne Zawody Pływackie, które odbyły się na pływalni w Szczygłowicach.
Podobnie jak w przypadku siatkówki nasza reprezentacja w składzie: Wiktoria Mikno,
Martyna Jonda, Igor Dola, Kacper Krawczyk, Milena Szendzielorz, Dominika Pawłyna,
Paweł Pawłyna, Dawid Molenda -nie zwojowała zbyt wiele, choć cieszy fakt, że w dwóch
kategoriach indywidualnych mieliśmy uczniów na podium: III miejsce - Martyna Jonda – styl
dowolny dziewcząt oraz II miejsce – Dawid Molenda – styl dowolny chłopców. Niestety
drużynowo zajęliśmy IV miejsce. Ale głowy do góry!!!!

Przed samymi świętami 21.12.2015 roku udaliśmy się z chłopakami do Pilchowic
na zawody w piłce nożnej halowej. I tym razem nam się nie udało wywalczyć pozytywnego
wyniku. Zajęliśmy IV miejsce. Ważne jednak, że po raz kolejny stajemy do rywalizacji,
zbieramy przez to doświadczenia, które na pewno zaprocentują w przyszłości.
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody: piłki, koszulki, słodki poczęstunek oraz
najważniejsze: DOBRĄ ZABAWĘ I UŚMIECH NA TWARZY.

W przerwie świąteczno – noworocznej, w dniu 29.12.2015 roku reprezentacja Naszej
szkoły udała się na kolejny już Turniej Tenisa Stołowego, który tym razem był rozgrywany
w Żorach. Bardzo dobre IV miejsce w swojej kategorii po raz kolejny zajęła
Milena Szendzielorz, z niezłej strony pokazała się także Angelika Kudryk
zajmując miejsce VI. Nieco słabiej wypadł tym razem Igor Dola, który zajął miejsce
w drugiej dziesiątce. Gratulacje za chęci, ambicję i poświęcony czas. Brawo!!!

