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UKS NIWA Niwiska

Historyczny sukces siatkarek z SP w Niwiskach na
szczeblu wojewódzkim
2018-05-17
11.05.2018r. w Mielcu rozegrano finał B w Igrzyskach Dzieci w mini piłce siatkowej dziewcząt.
Do rozgrywek przystąpiły cztery zespoły. Trzy drużyny, które w półfinałach wojewódzkich
zajęły drugie miejsce oraz mistrz z zeszłego roku. Drużyną uprzywilejowaną był zespół z SP nr
7 w Mielcu, gospodarz zawodów.
poz: art-news

III Turniej o Puchar Młodych Siatkarek w Siedlance
2018-05-15
1.04.2018r. odbyły się kolejne rozgrywki dziewcząt z rocznika 2004 i młodsze, które biorą
udział w systematycznych treningach z piłki siatkowej od września 2017r. W tej edycji do
rywalizacji przystąpiło 22 uczennice ze szkół podstawowych z Niwisk, Siedlanki, Trześni i
jedna z Kolbuszowej. Uroczystego losowania kolejności meczy dokonała zaproszona na turniej
Pani Dyrektor SP w Siedlance Krystyna Piątkowska.

430, 36-147 Niwiska

1

Gmina Niwiska

Data wydruku: 23-08-2019 03:00

poz: art-news

Kolejny sukces młodych uczennic- siatkarek SP z Niwisk
2018-05-02
25.04.2018r. w Nowej Dębie rozegrano kolejny szczebel w Igrzyskach Dzieci, półfinały
wojewódzkie. Na tym etapie do rozgrywek przystąpiły cztery zespoły: liderzy i wiceliderzy
dwóch rejonów. Jednym ze zwycięskich zespołów to drużyna z SP w Niwiskach. Dziewczęta
rozegrały dwa mecze z zaliczeniem trzeciego z poprzedniego turnieju.
poz: art-news

Siatkarki ze Szkoły Podstawowej w Niwiskach na
zawodach szkolnych wyższego szczebla
2018-05-02
Drużyna dziewcząt z SP w Niwiskach 16.04.2018r. rozegrała turniej w mini piłce siatkowej,
wynikający z kalendarza Szkolnego Związku Sportowego, który odbył się w Sędziszowie
Małopolskim. Były to rozgrywki - Igrzyska Dzieci rangi rejonowej , w których wzięło udział
cztery zespoły z rejonu II podkarpacia.
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Szkolne rozgrywki rejonowe w Dębicy
2018-03-26
20.03.2018r. siatkarki z Gimnazjum Publicznego w Niwiskach rozegrały turniej na szczeblu
rejonowym ¼ finału wojewódzkiego na hali sportowej w Dębicy. Drużyna z Niwisk
reprezentowała powiat Kolbuszowski i zaprezentowała się bardzo dobrze. Ostatecznie
dziewczęta zajęły II miejsce i tym samym drugi rok z rzędu zakwalifikowały się do półfinału
wojewódzkiego.
poz: art-news

Rewanże w Dębicy
2018-03-26
17.03.2018r. Niwa po tygodniowej przerwie ponownie spotkała się z dwoma dębickimi
zespołami. Pierwszy mecz Niwa pokonała KS Wisłokę Dębica 2:0 (25:13 25:19). W drugim
spotkaniu Niwa uległa drużynie Kępy 0:2 (16:25 10:25). Kontuzja stopy zawodniczki
rozgrywającej Niwy miała duży wpływ na dokładność rozegrania.
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Mini PS w Kopicach
2018-03-21
Młode siatkarki ze Szkoły Podstawowej w Niwiskach 19.03.2018r. wzięły udział w rozgrywkach
na szczeblu powiatowym w Kopciach. W turnieju wzięło udział pięć zespołów(mistrzów gmin) z
powiatu Kolbuszowskiego. Uczennice z Niwisk zajęły w turnieju I miejsce i będą
reprezentowały powiat na zawodach rejonowych województwa podkarpackiego.
poz: art-news

Tarnobrzeg gospodarzem turnieju
2018-03-05
10.03.2018r. rozegrano turniej w Tarnobrzegu. Niwa zagrała dwa mecze z drużyną Dębickiej
Akademii Siatkówki Kępa oraz z KS Wisłoką Dębica.
Pierwszy mecz Niwa przegrała w 0:2 (25:20 25:23) po wyrównanej grze, natomiast w drugim
meczu z Wisłoką, Niwa wygrała 2:0 (25:21 25:8).
poz: art-news
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