Informacja o podsumowaniu Małopolskiego Systemu
Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży Szkolnej
organizowanego przez Małopolski Szkolny Związek Sportowy
w Krakowie.
W dniu 29.10.2009r. w Miejskiej Hali Sportowej w Myślenicach odbyło się posumowanie
współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej organizowane w ramach Małopolskich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady za rok szkolny 2008/2009.
W uroczystościach wzięli także udział przedstawiciele z powiatu limanowskiego, reprezentanci szkół i
instytucji zajmujących się sportem szkolnym.
W gronie wyróżnionych szkół i nauczycieli z naszego powiatu znaleźli się:
1. Zespół Szkół Miejskich – SP nr 1 w Mszanie Dolnej wraz z panią dyrektor mgr Anną Górską
i n-lem wf mgr Zbigniewem Stachurą.
2. Zespól Szkół Miejskich – Gimnazjum nr 2 Mszana Dolna wraz z panią dyrektor mgr Józefą
Łabuz i n-lem wf mgr Łukaszem Dobrowolskim.
3. I liceum Ogólnokształcące w Limanowej wraz z n-lami wf: panią mgr Krystyną Wójtowicz
i mgr Feliksem Smęda.
Nagrodzono także przedstawicieli jednostek terenowych SZS i samorządów małopolski. W gronie
wyróżnionych znalazł się także Powiat Limanowski z panem Starostą Limanowskim Janem Puchałą
na czele – za upowszechnianie sportu szkolnego.
Wręczano także pamiątkowe adresy dla działaczy terenowych Szkolnego Związku Sportowego, w tym
gronie znaleźli się z naszego powiatu panowie: Kazimierz Bieda – emerytowany nauczyciel wf,
społeczny działacz SZS z Limanowej, Wojciech Biel – nauczyciel wf w SP Szczyrzyc, m.in. organizator
współzawodnictwa sportowego w gminie Jodłownik, oraz Prezes Powiatowego SZS
w
Limanowej Feliks Piwowar.
Należy wspomnieć iż powiat limanowski w ubiegłym roku szkolnym osiągnął bardzo dobre wyniki we
współzawodnictwie sportowym województwa małopolskiego zdobywając :
3 miejsce w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej
3 miejsce w Gimnazjadzie Młodzieży
7 miejsce w Licealiadzie Młodzieży
oraz w klasyfikacji generalnej zajął także III miejsce ustępując tylko Miastu Kraków i powiatowi
nowotarskiemu.
Sukcesy te były możliwe dzięki dobrej współpracy szkół, samorządów i Międzyszkolnego Ośrodka
Sportowego Powiatu Limanowskiego ze SZS w organizacji współzawodnictwa sportowego dzieci i
młodzieży szkolnej.
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