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Informacja
z Podsumowania Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa
Sportowego Dzieci i Młodzieży MSZS za rok szk. 20110/2011
Uroczyste podsumowanie współzawodnictwa dzieci, młodzieży i szkól biorących udział w
rywalizacji w roku szkolnym 2010/2011 odbyło się w ZSM nr 1 w Mszanie Dolnej.
Organizatorem tej uroczystości był Małopolski SZS w Krakowie, a realizatorem z ramienia
gospodarzy Zarząd Powiatowego SZS w Limanowej wraz z Burmistrzem Miasta Mszana Dolna
i Dyrekcją Zespołu Szkól Miejskich nr 1 w Mszanie Dolnej.
Na podsumowanie zostali zaproszeni przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i
gminnych oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie. W uroczystości uczestniczyli także Prezesi MZSKF
Zbigniew Gorączko, Prezes MTKKF Jan Golc, Prezes Honorowy MSZS Zygmunt Szewczyk, oraz
członkowie Zarządu Małopolskiego SZS w Krakowie i PSZS w Limanowej.
Małopolski SZS od kilku już lat organizuję podobne uroczyste podsumowanie
współzawodnictwa w województwie małopolskim, na którym to zostają wyróżnione szkoły,
nauczyciele wf, organizatorzy i działacze sportu szkolnego. Otrzymują oni pamiątkowe puchary,
statuetki i listy gratulacyjne za upowszechnianie i wspieranie sportu dzieci i młodzieży.
W tym roku zostało wyróżnionych ponad 60 szkół ( podstawowych, gimnazjalnych
i ponadginanzjalnych ) biorących udział w rywalizacji sportowej SZS. Ponadto podziękowano
i wyróżniono ponad 120 nauczycieli , prawie 50 organizatorów i działaczy SZS oraz kilkunastu
przedstawicieli władz samorządowych szczebla gminnego i powiatowego.
Całość uroczystości poprowadził Prezes P SZS Limanowa i Wicedyrektor ZPO MOS PL
Limanowa Feliks Piwowar wraz z Prezesami MSZS Włodzimierzem Nowakiem i Waldemarem
Gramkiem.
W trakcie imprezy w częściach artystycznych brali udział uczniowie szkół z Mszany Dolnej,
którzy zaprezentowali 5 układów tanecznych - Tancerze Klubu Tańca Towarzyskiego „Prestige”
działającego przy MOK Mszana Dolna ( opiekun Paweł Szczęśniak), Sekcja Taekwondo KS Turbacz
Mszana Dolna pod opieką Pana Zbigniewa Karpierza i Grupa Taneczna Cheerleaders „Mix Dance”
przy ZSM nr 1 w Mszanie Dolnej pod opieką Pani Marty Bijatowskiej i Katarzyny Mielnikiewicz.
Z terenu powiatu limanowskiego zostali wyróżnione szkoły, nauczyciele WF i działacze
sportowi, którzy w znaczący sposób przyczynili się do osiąganych wyników sportowych oraz byli
organizatorami wielu imprez sportowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.
W śród nich znaleźli się.
Szkoły Podstawowe:
Szkoła Podstawowa nr 1 w Słopnicach, nauczyciel: mgr Maria Bugajska

Szkoły Gimnazjalne:
Zespół Szkół Samorządowych nr 3 w Limanowej, nauczyciele: mgr Tomasz Olczyk, mgr Anna
Mordarska-Sukiennik
Szkoły Ponadgimnazjalne:
Zespół Szkół nr 1 w Limanowej, nauczyciele: mgr Jarosław Bukowiec ,mgr Jarosław Szewczyk
Szkoła wyróżniona za wieloletnią aktywność w organizacji zawodów i osiągnięte wyniki sportowe
Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Mszanie Dolnej
Dyrektor – mgr Anna Górska, n-le wf – mgr Zbigniew Stachura, mgr Grzegorz Szynalik
Przedstawiciele Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Limanowej:
1. Maria Kądziołka ( nauczyciel ZS Stara Wieś II – emeryt , Prezes UKS „Gumisie” Stara Wieś,
Sekretarz PSZS Limanowa , wspierająca organizację wielu imprez powiatowych i
wojewódzkich, )
2. mgr Stanisław Golonka - emerytowany nauczyciel WF ZSS nr 4 w Limanowej , społeczny
działacz SZS, wieloletni Prezes UKS „Płomień” Limanowa, współorganizator wielu imprez
o zasięgu powiatowym, rejonowym , wojewódzkim i ogólnopolskich – szczególnie w tenisie
stołowym. Wspierający także organizację Powiatowego Systemu Współzawodnictwa
Sportowego Dzieci i Młodzieży w powiecie limanowskim.
3. Feliks Piwowar ( nauczyciel, wicedyrektor ZPO-MOS Limanowa, prezes P SZS Limanowa,
organizator współzawodnictwa sportowego od szczebla powiatowego do ogólnopolskiego
włącznie.
Przedstawiciele samorządów
wspierających
Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży.
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1. Tadeusz Filipiak – Burmistrz Miasta Mszana Dolna , wspierający organizację zawodów
sportowych na poziomie gminy, powiatu i województwa, wynajmujący nieodpłatnie
obiekty sportowe będące we władaniu miasta. Wspierający rozwój bazy sportowej
( nowa hala sportowa, remont stadiony, budowa Orlika i inne )
2. Starostwo Powiatowe w Limanowej - Jan Puchała – Starosta Limanowski – wspierający
sport szkolny na terenie powiatu limanowskiego, przeznaczane corocznie znaczące
środki finansowe na współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, wspierający
organizowane przez SZS zawody na poziomie wojewódzkim i krajowym.
Po zakończeniu, gospodarze uroczystości Pani Anna Górska dyrektor ZSM nr 1 Mszana
Dolna i Feliks Piwowar zaprosili wszystkich zebranych na poczęstunek ufundowany przez
organizatorów i sponsorów.

