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UKS NIWA Niwiska

To już sześć lat startów w rozgrywkach ligowych PWZPS
drużyny siatkarek z UKS Niwa Niwiska.
2020-06-25
25 VI 2020r. o godz. 12.30 odbyło się zakończenie sezonu siatkarskiego UKS Niwa Niwiska.
Zawodniczki wraz z trenerką zespołu spotkały się przed budynkiem SP w Niwiskach.
Dziewczęta otrzymały pamiątkowe dyplomy. To był już szósty sezon funkcjonowania
młodzieżowej drużyny siatkarskiej dziewcząt.
poz: art-news

Archiwalne wiadomości dotyczące UKS NIWA Niwiska
2018-01-02
Archiwalne informacje dotyczące UKS Niwa Niwiska dostępne pod
adresem: http://www.archiwum.niwiska.pl/sport/niwa2018.html
poz: art-news
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Kadetki Niwy gospodarzem meczu towarzyskiego z
zespołem kadetek Dębickiej Akademii Siatkówki Kępa.
2018-01-08
14.XII.2017r. zespół ligowy Niwa Niwiska rozegrał mecz sparingowy z zespołem kadetek Kępy
Dębica. Siatkarki Niwy rozegrały mecz pięcio setowy, który był bardzo wyrównany, ale
ostatecznie zakończył się wynikiem 2:3 dla drużyny gości. ( 20:25, 25:20, 25:17, 16:25, 15:8).
W meczu tym nie wzięła udział jedna z podstawowych zawodniczek Kasia Wilk, która
uczestniczyła w tym dniu w przesłuchaniach w Szkole Muzycznej.
poz: art-news

II Turniej o Puchar Młodych Siatkarek w Siedlance
2018-01-16
Uczennice z SP w Trześni, z SP w Siedlance oraz z SP w Niwiskach, biorące udział w zajęciach
sportowych z piłki siatkowej rozegrały kolejny II turniej pomiędzy sobą 10 stycznia na hali
sportowej w Siedlance. Dziewczęta rywalizowały w ośmiu zespołach „każdy z każdym” , łącznie
rozegrały 28 meczów. Każdy zespół miał do rozegrania 7 spotkań w określonym czasie.
poz: art-news
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Turniej Niwy w Czudcu
2018-01-18
13.I. 2018r. Siatkarki Niwy rozegrały dwa mecze ligowe na hali gimnazjum w Czudcu. W
pierwszym meczu uległy gospodarzom MUKS Olimp Czudec 0:2 25:27, 9:25. Niwiszczanki w
pierwszym secie prowadziły 23:18 i zaczęły się problemy z przyjęciem zagrywki. Próbowały w
końcówce powalczyć, ale drużyna gospodarzy nie dała sobie odebrać seta.
poz: art-news

Niwa w Krośnie
2018-02-23
17.II.2018r. zawodniczki Niwy rozegrały kolejkę ligową na hali w Krośnie. W pierwszym meczu
spotkały się z drużyną gospodarzy Karpatami Krosno. Pierwszy set zawodniczki Niwy wygrały
21:25, choć przewaga punkowa, którą niwiszczanki sobie wypracowały zaczęła w końcówce
seta topnieć.
poz: art-news

Turniej w Niwiskach
2018-03-02
3.03.2018r. odbył się turniej kadetek na hali sportowej w Niwiskach. Przyjechały zespoły: UKS
15 Przemyśl, MUKS Olimp Czudec, KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg. Niwa pierwszy mecz
zagrała z kadetkami z Przemyśla i przegrała 0:2 ( 25:16 26:24). Drugi set był szczególnie
zacięty już od stanu 8:8 gdy zawodniczki Niwy dogoniły zespół gości od 4:8.
poz: art-news
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Zespół siatkarek GP na zawodach szczebla powiatowego
w Cmolasie
2018-03-05
5.03.2018r. szkolny zespół dziewcząt z Niwisk wziął udział w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej na
hali sportowej w Cmolasie. Do rozgrywek zgłosiło się 5 zespołów: z Majdanu Królewskiego,
Cmolasu, Widełki , Wilczej Woli i Niwisk. Utworzono 2 grupy. Niwiska wylosowały grupę II
składającą się z dwóch drużyn.
poz: art-news
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