
Prowadzimy nabór chłopców  
na rok 2016/2017 

To propozycja dla Ciebie!
Obejrzyj fotokronikę na odwrocie strony  

i zgłoś się do „Czwórki”!
Szczegółowych informacji udziela  

sekretariat (44 634 80 98), 
trener: P. Marek Kwieciński: 606 983 326  

oraz P. Małgorzata Augustyniak: 692 855 237.

• Interesujesz się siatkówką?
• Kibicujesz drużynie siatkarskiej?
• Posiadasz predyspozycje do uprawiania piłki 

siatkowej?

• Czy wiesz, że w PG nr 4 w Bełchatowie działa Siatkarski 
Ośrodek Szkolny?

• Czy znasz zasady jego działania?
• Czy wiesz, że możesz się do niego zapisać?

Jeśli na co najmniej jedno pytanie 
odpowiedziałeś „TAK”,

 odpowiedz na kolejne pytania:

Przeczytaj krótką informację: 

Od września 2012r w Publicznym Gimnazjum nr 4 w Bełchato-
wie działa Siatkarski Ośrodek Szkolny, który powstał z inicjaty-
wy i pod egidą Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Jest to dla 

szkoły ogromne wyróżnienie, bo w programie tym funkcjonuje tylko 
116 szkół w całej Polsce, a tylko dwa na terenie województwa. Pro-
gram ten ma na celu upowszechnienie piłki siatkowej oraz znalezie-
nie następców najlepszych zawodników i reprezentantów Polski.
Uczniowie PG 4 rokrocznie uczestniczą w największych wydarze-
niach siatkarskich w kraju i w województwie: Złotych Mistrzostwach 
Świata, w których reprezentacja Polski zdobyła upragniony tytuł Naj-
lepszych na Świecie, meczach Pucharu Europy Mistrzów Krajowych 
rozgrywanych przez Skrę Bełchatów. Dzięki uczestnictwu w progra-
mie nasza szkoła otrzymała specjalistyczny sprzęt treningowy (piłki, 
wózki, trenażery oraz urządzenia do prewencji i rehabilitacji), jak 
również opiekę fizjoterapeuty i ortopedy. Od lat nasi uczniowie biorą 
udział w turniejach wojewódzkich, regionalnych i finałach krajowych. 
Kilku z nich corocznie uczestniczy w campach siatkarskich organizo-
wanych przez PZPS – SOS dla uzdolnionych zawodników. Możemy się 
poszczycić tym, że nasi absolwenci są zawodnikami Młodej Ligi Skry 
Bełchatów, a jeden z nich, Sebastian Adamczyk,  jest uczniem Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego w Spale i reprezentantem kraju Kadetów, 
który w tym roku zdobył Mistrzostwo Europy Wschodniej EVZZA. 
Od ubiegłego roku dziewczęta również mogą uczęszczać do klasy 
siatkówki SOS i uczestniczyć w rozgrywkach szkolnych i klubowych. 
W klasach siatkarskich kładziemy nacisk nie tylko na sport- wielu w 
nich uczniów  „z czerwonym paskiem”. Obecni uczniowie trenują pod 
okiem doskonałych trenerów, którzy wychowali wielu doskonałych 
zawodników. 



FOTOKRONIKA


