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Sportowy koniec roku szkolnego

POBILIŚMY REKORD POLSKI 
W NAJDŁUŻSZEJ SZTAFECIE!

Uczniowie naszego Ekonomika, nauczyciele wychowania
fizycznego oraz sympatyzujący z nami mieszkańcy Sosnowca i
ościennych miast są od 22 czerwca posiadaczami rekordu Polski
w najdłuższej sztafecie. Wynosi on 170 godzin i 10 minut, czyli
jest dłuższy o 2 godziny i 10 minut od dotychczasowego. Sztafeta
rozpoczęła się 15 czerwca na Stadionie Lekkoatletycznym przy
Al. Mireckiego w Sosnowcu. 19 zawodników z naszej szkoły,
biegacze z drużyn "Harpagan", "W pogoni za duchem", "A-Team",
"Wirusy" przebiegli łącznie 1554 km, wykonali 3886 okrążeń
stadionu, 506 razy przekazywano sobie pałeczkę. Najwięcej
okrążeń, bo aż 53, wykonał pan Bartosz Andrzejewski, który trafił
na najgorsze podczas tego tygodnia warunki atmosferyczne
(wichura, deszcz, burza). Ostatnie okrążenie pokonali razem
wszyscy zawodnicy oraz niektórzy z zaproszonych gości. Na
rekordzistów na mecie czekały pamiątkowe medale oraz koszulki
ufundowane przez Urząd Miasta. Fotorelacja na str. 2.
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Ale wyczyn!!!
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Dziewczyny Ekonomika 
na Mistrzostwa Świata do Rosji!

Uczennice Technikum nr 1 Ekonomicznego z Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
ul. Grota Roweckiego 64 wywalczyły 13 kwietnia 2018
roku I miejsce w Mistrzostwach Sosnowca w Piłce
Nożnej. W meczu finałowym zmierzyły się z drużyną
II Liceum Ogólno-kształcącego im. Emilii Plater
pokonując rywalki 1:0. Zwycięskiego gola strzeliła
Klaudia Brandys po świetnym podaniu Pauliny Babicz.
We wtorek 29 maja 2018 roku reprezentacja
Technikum nr 1 Ekonomicznego brała udział w
Półfinale Licealiady Młodzieży Szkolnej Woje-wództwa
Śląskiego w Piłce Nożnej Dziewcząt odbywającego się
w Dąbrowie Górniczej. Uczennice dzielnie walczyły o
najwyższe miejsce. Reprezentacja w składzie: Paulina
Babicz, Arleta Wojtczak, Klaudia Brandys, Milena
Widawska, Angelika Fordymacka, Klaudia Woźniak,
Oliwia Krzysztofowicz, Karolina Frączak, Natalia
Arwaj, Weronika Szlachta, Nicol Perczak zajęła trzecie
miejsce w Półfinale Licealiady. Sukces naszych
uczennic jest tym większy, że były jedyną drużyną
spośród sosnowieckich szkół, która w wyniku
rozgrywek dotarła tak wysoko - do półfinału. Choć
trenowały bardzo mocno, nawet rozegrały sparingowy
mecz z chłopcami ze szkoły, nie udało im się
zwyciężyć.
Nasze dziewczyny i tak były lepsze od męskiej repre-
zentacji Polski w piłce nożnej, która niestety nawet nie
wyszła z grupyna Mistrzostwach Świata w Rosji.
Dziewczyny, tak trzymać!!!

Narada wojenna

Klaudia w akcji

Rozgrywka mistrza Uwaga!
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Lekkoatletyczne sukcesy 
damskiej części Ekonomika

23 maja 2018 roku na Stadionie Lekkoatletycznym
przy ulicy Mireckiego odbyła się Szkolna Liga
Lekkoatletyczna Szkół Ponadgimnazjalnych. 
Reprezentacja Technikum nr 1 Ekonomicznego to
wyjątkowo uzdolnione sportowo dziewczęta, które nie
boją się wyzwań. Bardzo dobrze przygotowane przez
nauczycielki wychowania fizycznego: Małgorzatę
Minor i Katarzynę Pawełek walczyły dzielnie w wielu
lekkoatletycznych konkurencjach. Nie w każdej były
najlepsze (no cóż, do ideału trzeba dążyć...), ale
odniosły sukcesy w następujących dyscyplinach: bieg
100 m kobiet, skok w dal kobiet oraz bieg sztafetowy 4
x 100m kobiet. 
I tak: II miejsce w biegu na 100 m zajęła Kinga
Żokowska, w skoku w dal Technikum nr 1
Ekonomiczne triumfowało dwukrotnie, ponieważ aż
dwie uczennice stanęły na podium. I miejsce w tej
dyscyplinie zajęła Jessica Szumilas z klasy II a,
natomiast II miejsce zajęła Sandra Kowalska z klasy II
b. Niepokonane okazały się nasze reprezentantki w
sztafecie 4 x 100m, które zajęły I miejsce w Sosnowcu
wśród szkół ponadgimnazjalnych. Oto skład
zwycięskiej sztafety: Kinga Żokowska, Karolina
Frączak, Jessica Szumilas, Sandra Kowalska.
Przypominamy, że dziewczyny rokrocznie zajmują
wysokie miejsca w Lidze Lekkoatletycznej, ale nie
przyzwyczajamy się do zwycięstw i dopingujemy je do
jeszcze większej pracy. Cieszymy się ogromnie wraz
z nimi, bo być najlepszym w Sosnowcu to jest coś.  
Gratulujemy!!!

I miejsce to jest to!

Zwycięska sztafeta

Sprinterka Kinga I miejsce w skoku w dal
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