Polak w Northampton

303 Polish Soccer Club Northampton 2011

<p align="justify"><a
href="https://www.facebook.com/303-Polish-Soccer-Club-Northampton-2011-729376347189739/"
target="_blank"><img src="/images/stories/my/static/303PolishSoccerClub/303PolishSoccerClub_logo.png"
alt="303PolishSoccerClub" title="Przejd� na stron�internetow� klubu" hspace="20" vspace="10" width="250"
height="248" align="right" /></a> <strong>303 Polish Soccer Club Northampton 2011</strong> jest polonijnym,
amatorskim, autonomicznym klubem pi�ki no�nej, który stawia sobie za cel prowadzenie ró�nych form szkolenia
sportowego oraz krzewienia kultury fizycznej w�ród dzieci i m�odzie�y mieszkaj�cej na terenie
Northamptonshire.<br /><br />Chcemy stworzy�warunki dla rozwoju <strong>polonijnej dzieci�ej i m�odzie�owej
pi�ki no�nej</strong> poprzez organizowanie turniejów, obozów sportowych oraz uczestniczy�w turniejach
organizowanych na terenie Wielkiej Brytanii, Polski i innych krajów. Pragniemy pokaza�dzieciom, �e oprócz
x-box-ów, komputerów, telewizji, itp. mo�na sp�zi�czas w sposób aktywny uprawiaj�c sport, robi�c przy tym co�
po�ytecznego dla w�asnego zdrowia. Wszystkie mecze, turnieje, wyjazdy, obozy sportowe oraz treningi s�
fantastyczn� form� integracji dzieci i m�odzie�y polonijnej oraz ich rówie�ników przyby�ych z ró�nych
zak�tków �wiata. </p><p align="justify">Barwy klubowe s� w czterech kolorach: bia�o-czerwony, niebieski,
�ó�ty. Pierwsze trzy cyfry w nazwie naszego Klubu, logo oraz sylwetka Hurricane jest wyrazem szacunku i ho�du,
wszystkim polskim pilotom z dywizjonów my�liwskich, polskim za�ogom bombowców oraz Polakom lataj�cym w
dywizjonach brytyjskich i ameryka�kich, którzy brali udzia� w Bitwie o Wielk� Brytanie i walczyli przez ca�y
okres II wojny �wiatowej u boku RAF-u.<br /><br />Pomys�odawc� powstania nowego polonijnego
dzieci�o-m�odzie�owego klubu pi�ki no�nej o nazwie 303 Polish Soccer Club Northampton 2011 jest
<strong>Piotr S�onina</strong>. Bardzo du�y wk�ad pracy w funkcjonowanie klubu wnie�li i wnosz�
<strong>Arkadiusz Ró�yczka</strong> i <strong>Przemys�aw Instunajd</strong>. Klubowe logo zaprojektowa�a i
przekaza�a bezp�atnie <strong>Aleksandra Jasi�ka</strong>. Dzia�amy od wrze�nia 2011 roku.</p><p
align="justify">W tej chwili przez klub przewija sie okolo 60 dzieci. Zapraszamy na trening w sobote o 14.00-16.00,
wtorek, czwartek 17.00-19.00. Miejscem treningu jest park the Racecourse w Northampton. Wi�ej informacji o Klubie
<a href="https://www.facebook.com/303-Polish-Soccer-Club-Northampton-2011-729376347189739/"
target="_blank">na Facebook</a> .</p><p align="justify">Przeczytaj relacje z wyst�ów dru�yny klubowej w
turniejach pi�karskich:</p><p align="justify"> - <a href="index.php?option=com_content&task=view&id=643"
target="_blank">V Jubileuszowy Turniej Pi�ki No�nej o Puchar Ma�ego Powsta�a Warszawa 2012</a> </p><p
align="justify"> - <a href="index.php?option=com_content&task=view&id=631" target="_blank">I Turniej Pi�ki
No�nej Junior Euro Cup Northampton 2012</a> </p><p align="justify"> - <a
href="index.php?option=com_content&task=view&id=593" target="_blank">Turniej Pi�ki No�nej DENIS CUP
MANCHESTER 2011</a> </p><p align="justify"> </p><p align="justify"> </p><p>
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