
Nabory do drużyn i klas sportowych 

GKS Piast S.A. prowadzi stały nabór do wszystkich drużyn i klas sportowych 

w Gimnazjum Sportowym i VIII Liceum Ogólnokształcącym mieszczącym się w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących nr 5 na Osiedlu Sikornik w Gliwicach, ulica Sikornik 34 – 

roczniki 1997 do 2002 (informacje u trenerów poszczególnych drużyn). 

 

Obecnie ogłaszamy nabór do I klasy sportowej w VIII Liceum Ogólnokształcącym (rocznik 

2000) oraz I klasy sportowej w Gimnazjum Sportowym (rocznik 2003). 

Szczegóły u trenerów: 

- rocznik 2000 – tr. Grzegorz Dziuk - tel: 604104914; Piotr Szendzielorz–tel: 504120080 

- rocznik 2003 – tr. Mariusz Komar - tel: 791650006; Wroński Janusz - tel: 728377047 

CHŁOPCY ROCZNIKA 2000 

KOŃCZĄCY GIMNAZJUM ! 

Trenerzy piłki nożnej GKS PIAST GLIWICE rocznika 2000 w najbliższym czasie 

zorganizują konsultację naborową  do klasy sportowej dla zawodników z Gliwic i innych 

miejscowości - testy odbędą się w kwietniu i maju na boisku ze sztuczną nawierzchnią przy 

ulicy Sikornik 34 (obok szkoły). Na konsultację należy stawić się z własnym sprzętem 

treningowym dostosowanym do panujących warunków atmosferycznych (ochraniacze). 

Terminy konsultacji: 

 17.04 (niedziela) – godz.12:00 – zbiórka 11:30 – boisko Sikornik 34 

 08.05 (niedziela) – godz. 12:00 

 15.05 (niedziela) – godz. 12:00 – TESTY KWALIFIKACYJNE 

 16.05 (poniedziałek) – godz. 15:30 – boisko Sikornik 34 

 23.05 (poniedziałek) – godz. 15:30 – boisko Sikornik 34 

 29.05 (niedziela) – godz. 12:00  – zbiórka 11:30 – boisko Sikornik 34 

 30.05 (poniedziałek) -  godz. 15:30 – boisko Sikornik 34 

Proszę o kontakt na trzy dni przed terminem konsultacji: tr. Grzegorz Dziuk - tel: 

604104914; Piotr Szendzielorz–tel: 504120080 

Istnieje możliwość odwołania konsultacji z powodu bardzo niekorzystnej pogody i 

przeniesienia na inny termin. 

 

Najważniejsze zalety klasy sportowej: 
1.      Możliwość łączenia nauki ze sportem, racjonalne wykorzystanie czasu (większość zajęć 

odbywa się bezpośrednio przed lub po lekcjach); 

2.     Większa ilość zajęć treningowych (duża ilość zajęć z techniki piłkarskiej, koordynacji, 

ćwiczeń ogólnosprawnościowych + inne dyscypliny sportu przewidziane w programie 

nauczania wychowania fizycznego); 

3.      Do dyspozycji pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią, hala sportowa. 



4.     Opieka 2 trenerów z ramienia klubu, trenera bramkarzy, trenera przygotowania 

motorycznego, opieka lekarska, bardzo dobra kadra pedagogiczna. 


