PODSUMOWANIE GMINNEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH ZA ROK 2016 / 2017.
W mijającym roku szkolnym, uczniowie 12 szkół podstawowych w ramach Gminnych Igrzysk Młodzieży
Szkolnej w kategorii dziewcząt i chłopców uczestniczyli w 22 zawodach. W l-a 8 zawodów, w szachach
drużynowych 1 , w tenisie stołowym 4 zawody oraz w grach zespołowych 9 zawodów. Łącznie w
zawodach uczestniczyło 925 uczniów z 12 szkół podstawowych. Nowością w kalendarzu rozgrywek były
Drużynowe Biegi Przełajowe oraz Drużynowe Zawody Szachowe.
Zwycięzcy reprezentowali naszą gminę w zawodach powiatowych, mistrzowie powiatów uczestniczyli w
zawodach rejonowych i wojewódzkich.
Zawody gminne sędziowali nauczyciele uczestniczących szkół a zawody piłki nożnej pracownicy
MOSiR.(Jan Grzenia i Krzysztof Sikora – byli zawodnicy Tuchovii).Z tego tytułu nie ponosiliśmy żadnych
kosztów.
MOSiR zapewniał przewóz dzieci ze szkół, które za zgodą rodziców dobrowolnie wyraziły chęć
uczestnictwa. Zasady udziału w zawodach gminnych dostosowane były dla mniejszych szkół
umożliwiając praktycznie start wszystkim szkołom. Do współzawodnictwa podobnie jak w latach
poprzednich liczone były najlepsze wyniki z 10 zawodów (na 22 zorganizowane), co dawało możliwość
wyboru uczestnictwa szkoły w danych zawodach.
Udział szkół w zawodach : ( najlepsza frekwencja 5 szkół )
W 22 zawodach( 100%frekwencję) miały aż 4 szkoły: Tuchów, Siedliska, Piotrkowice, Burzyn. W 20
zawodach uczestniczyła Karwodrza.
Najsłabszą frekwencję miała SP Łowczów, która uczestniczyła tylko w 2 zawodach.
Pięć najlepszych szkół podstawowych, otrzymało pamiątkowe puchary, dyplomy oraz nagrody
pieniężne na zakup sprzętu sportowego (1000, 800, 600, 500, 400 zł). W tym roku mamy 2
równorzędne miejsca drugie i czwarte i kwotę 2150 zł podzielimy(1000, 700, 450 ) Nauczyciele tych
szkół otrzymali również pamiątkowe dyplomy-podziękowania.
Tegoroczne współzawodnictwo sportowe szkół podstawowych przedstawia się następująco:
1m.Tuchów
2m. Burzyn i Piotrkowice
4m. Meszna i Siedliska
6m. Karwodrzy
7m. Buchcice
8m. Jodłówka T.
9m. Dąbrówka T.
10m.Lubaszowa
11m.Trzemesna
12m.Łowczów

150 pkt.
1000 zł na zakup sprzętu sportowego
120
po 700 zł
112
po 450 zł
111
98
96
62
55
31
21 pkt.

W tegorocznym współzawodnictwie na szczególne wyróżnienie zasługują dwie szkoły SP Piotrkowice bardzo dobra praca nauczyciela Łukasza Bartkowskiego i sprzyjająca atmosfera do osiągania dobrych
wyników stworzona przez dyrektora szkoły Panią Barbarę Polek.
Drugą szkołą, którą chcę wyróżnić jest jedna z mniejszych placówek - SP Meszna, bardzo dobra praca
nauczycielki Bernadety Bujak i dyrektora Pani Urszuli Hajdugi Szkoła ta po raz pierwszy uplasowała się
w pierwszej czwórce naszego gminnego współzawodnictwa i otrzymała puchar i nagrodę pieniężną na
zakup sprzętu sportowego.
Najlepsze wyniki szkół podstawowych w grach zespołowych i drużynowych wyższego szczebla to:
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1m. SP Łowczów w szachach drużynowych w zawodach powiatowych i 6 m. w zawodach wojewódzkich
3m. SP Tuchów w Finale Powiatowym w Halowej Piłce Nożnej Chłopców
3m. SP Tuchów w Fin. Pow .Koszykówki Dziewcząt
2m. SP Tuchów w Fin. Pow. Piłki Ręcznej Dziewcząt
1m. SP Tuchów w powiecie i 4m. w Rejonie w Piłce Nożnej Chłopców
W zawodach indywidualnych największym osiągnięciem w minionym roku szkolnym było zajęcie przez
uczennicę Alicję Firlit (Jodłówka T.) 2 miejsca w półfinale powiatowym tenisa stołowego, w zawodach
powiatowych była poza szóstką i nie awansowała do rejonu.
Były to najlepsze wyniki uzyskane przez uczniów naszej gminy w zawodach rozgrywanych w ramach
Małopolskiego Kalendarza Igrzysk Młodzieży Szkolnej zatwierdzonego do realizacji przez Kuratora
Oświaty.
GIMNAZJADA
W kategorii szkół gimnazjalnych dla 5 szkół naszej gminy zorganizowałem 18 gminnych zawodów: w l-a
4 zawody, w tenisie stołowym 4 zawody, w szachach 1 i w grach zespołowych 9 zawodów. Łącznie w
zawodach gminnych uczestniczyło 485 uczniów.
Do współzawodnictwa gminnego podobnie jak w szkołach podstawowych,
braliśmy 10 najlepszych rezultatów, a współzawodnictwo tych szkół przedstawia się następująco:
1m. Gimnazjum w Tuchowie 80 pkt.
2m. Siedliska
70
3m. Karwodrza
52
4m. Jodłówka T.
38
5m. Burzyn
16

uczestniczyło w 14 zawodach
18 (100% udział)
12
13
11

Trzy najlepsze szkoły otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy, oraz nagrody pieniężne na zakup
sprzętu sportowego. W tej kategorii do podziału dla trzech szkół jest kwota 2000 zł ( 800, 700, 500 zł.)
Pamiątkowe dyplomy otrzymali również nauczyciele trzech wyróżnionych szkół.
Najlepsze wyniki w grach zespołowych i drużynowych na wyższym szczeblu to:
1m. Gimnazjum Karwodrza w Powiatowych Drużynowych Szachach oraz 4 m. w województwie
1m. Tuchów w Powiecie i 2m. w Rejonie w Halowej Piłce Nożnej Chłopców
1m. Tuchów w Powiecie, 1m. w Rejonie i 1m. w Zawodach Wojewódzkich Dziewcząt
w Halowej Piłce Nożnej.
4m. Jodłówki w Powiecie w Drużynowym Tenisie Stołowym
3m. Tuchów w Fin. Pow. w Koszykówce Chłopców
3m. Tuchów w Powiecie w Piłce Siatkowej Chłopców
2m. Tuchów w Powiecie w Piłce Ręcznej Chłopców
1m. Tuchów w Powiecie 2m.w Rejonie w Piłce Ręcznej Dziewcząt
Najlepszy indywidualny wynik to 4 m. w powiecie, 6 w rejonie, 13m. w województwie,
uczennicy Zuzanny Firlit (Gimnazjum Jodłówka T.)w tenisie stołowym.
Gminny Organizator Sportu Szkolnego
Marek Srebro
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SEKCJE SPORTOWE DZIAŁAJĄCE W MOSiR TUCHÓW – osiągnięcia
PIŁKA NOŻNA
ORLIKI
Od 10 lat przy MOSiR w Tuchowie organizowane są zajęcia piłkarskie gr. „Orlików”. Tegoroczna
grupa to dzieci rocz. 2006-2007(11-10 lat) Treningi prowadzili: Krzysztof Różycki, Marek Srebro i
Robert Piotrowski.
Drużyna liczyła we wrześniu 18 zawodników pozostało na dzień dzisiejszy 14 uczniów. Treningi
odbywały się 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny. Głównym celem było wychowanie przez sport oraz
nauka techniki p. nożnej. Zawodnicy w minionym roku szkolnym uczestniczyli w kilkunastu turniejach:
•

Całoroczna jesienna, zimowa i letnia Liga Orlików, którą zakończyliśmy wspaniałym
finałem na obiektach Klubu Bruk-Bet Termalika Nieciecza (25.06)
• Turniej o Puchar Tymbarku - eliminacje i Finał Wojewódzki z naszym udziałem.
• Turniej Daichmanna – cykl zawodów rozgrywany w Zbylitowskiej Górze w maju
i czerwcu z udziałem 35 zespołów.
• Towarzyskie mecze i turnieje z rówieśnikami innych gmin.
Było wiele zwycięstw, były remisy i porażki ale w tej grupie wiekowej nie wynik jest najważniejszy, lecz
dobra zabawa.
ŻAKI
ŻAKI MOSiR Tuchów jest to sekcja piłki nożnej w której trenują chłopcy w wiek 7 – 9 lat. Jest to bardzo
dobra inicjatywa z racji, że młodzi chłopcy mają zapewnioną rozrywkę oraz są oderwani od komputera,
tabletów, telefonów. Sławomir Starzyk prowadzący tę grupę drugi rok, bardzo mocno przywiązał się do
tej młodej ale bardzo ambitnej i walczącej drużyny.
W 2015 roku, gdy rozpoczynał pracę trenera ŻAKÓW miał zaledwie 9 zawodników. Jednak po kilku
tygodniach liczba ćwiczących od razu wzrosła. Od tego roku szkolnego, w dzienniku zajęć jest już
ponad trzydziestu młodych dzieciaków a chętnych wciąż przybywa.
Sekcja podzielona jest na dwie grupy – A i B. Każda z grup ma dwa treningi w tygodniu po 1, 5 godziny,
co daje 3 godziny tygodniowo, około 13,5 godziny miesięcznie. Łącznie w miesiącu liczba godzin
prowadzonych zajęć wynosi średnio 27.
W zajęciach każdej grupy uczestniczy od 16 do 19 zawodników.
Grupa A – to chłopcy, którzy są najstarsi w swojej kategorii, wyróżniają się na tle rówieśników oraz biorą
udział w zawodach i turniejach.
Grupa B – to chłopcy najmłodsi, którzy biorą udział tylko w treningach i uczą się wszystkiego od
podstaw.
W obecnym sezonie tuchowskie ŻAKI brały udział w: Halowej Zimowej Lidze, Turnieju o Puchar
Dyrektora MOSiR oraz Wiosennej Lidze Małych Orłów. Osiągnięte wyniki drużyny w roku szkolnym
2016/17
Zimowa Halowa Liga organizowana przez TOZPN – 12 zwycięstw, 2 remisy, 2 porażki.
Turniej o Puchar Dyrektora MOSiR – drugie miejsce na osiem zespołów i zdobycie srebrnych medali.
Liga Małych Orłów (TOZPN) – 12 zwycięstw, 2 remisy, 1 porażka. Do zakończenia tegorocznych
rozgrywek pozostał Turniej Finałowy na obiektach KS Bruk-Bet Termalika Nieciecza w którym każde
dziecko otrzyma pamiątkowy medal.
W obecnym sezonie nasza drużyna odnosi bardzo dobre i wręcz zaskakujące wyniki. Jest to powodem
do dużej radości i zadowolenia.
Głównym celem pracy podczas treningów z ŻAKAMI jest:
- nauka prawidłowego chodu, truchtu, biegu
- nauka zasad dotyczących gry w piłkę nożną
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- nauka podania, przyjęcia, strzału na bramkę
- kształtowanie u dzieci takich cech jak wytrwałość ,współpraca w zespole, wola walki, --odpowiedzialność itp.
- praca nad samokontrolą
- przekaz podstawowej wiedzy na temat sportu (głównie piłki nożnej)
- praca nad motoryką
- kształtowanie wytrzymałości, szybkości, gibkości jak również siły
- nauka małych gier, gier szkolnych i gry właściwej.
Prośba szkoleniowca Sławomira Starzyka. (cytuję)
Zwracam się z uprzejmą prośbą do Dyrektora MOSiR, a przede wszystkim do Pana Burmistrza i Rady
Miejskiej o kontynuację dalszej mojej pracy.
Z mojej strony mogę dodać, że bardzo mi zależy na dalszej współpracy z tą grupą chłopców. W tym
roku uczestniczyłem w kilku kursokonferencjach związanych ze szkoleniem dzieci i młodzieży, kończę
studia pierwszego stopnia z wychowania fizycznego oraz kurs instruktora piłki nożnej.

SZCZYPIORNIŚCI MOSiR Tuchów
W roku szkolnym 2015/2016 trener MOSiR-u Andrzej Możdzierz zakończył kilku letnie prowadzenie
i szkolenie drużyny piłki ręcznej w kategorii juniora młodszego, które spowodowane było ukończeniem
przez zawodników szkoły gimnazjalnej i przejściem do innych szkół średnich poza Tuchowem.Grupa ta
przeszła kolejne szczeble rozgrywek wojewódzkich w kategorii dzieci, młodzików i juniorów
młodszych.Dlatego od roku szkolnego 2016/2017 zdecydowaliśmy o utworzeniu dwóch grup piłki
ręcznej chłopców i dziewcząt z klas czwartych. Szkolenie zaczęło się od podstaw i wymagało
kształcenia podstawowych cech motorycznych a nawetpoprawy występujących wad postawy. W formie
gier i zabaw uczniowie kształtują swoją sprawność fizyczną, oraz poznają i doskonalą elementy techniki
piłki ręcznej.Program przewiduje dalsze szkolenie w klasie piąte i docelowo rozpoczęcie rozgrywek
ligowych na poziomie wojewódzkim w klasie szóstej.

TENIS STOŁOWY
To również sekcja działająca w strukturach MOSiR-u w której trenuje 14 zawodniczek i zawodników,
Treningi prowadzi już od kilku lat Janusz Damian a zajęcia zawodników zaawansowanych
i początkujących odbywają się codziennie w godz. od 15.00 do 20.00 w wydzielonej części hali pod
filarami, która została pomalowana na ciemno niebieski kolor zgodnie z sugestią trenera, oraz
paraolimpijczyka Maćka Nalepki, który po przyjeżdzie do Tuchowa często odwiedza naszą salkę
treningową. Drużyna MOSiR występuje obecnie w rozgrywkach V ligi gdzie jest najmłodszą drużyną ,
w której grają młodzicy i kadeci, uczniowie podstawówki i szkoły gimnazjalnej. Zespół ten rokuje na
dobre wyniki w przyszłych latach. Trójka naszych wychowanków jest powołana do kadry wojewódzkiej
a liderem grupy jest Patryk Zbylut.

SZACHY
Sekcja szachowa MOSiR-u liczy 20 osób, wszyscy to juniorzy od 6 do 18 lat.Treningi odbywają się
1 raz w tygodniu, w piątki od godz. 17 do 19. Frekwencja na zajęciach wynosi od 5 do 15 osób.
Treningi prowadzi trener i sędzia szachowy Czesław Markiewicz. W okresie od września do czerwca br.
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Juniorzy MOSiR Tuchów brali udział w licznych rozgrywkach drużynowych i indywidualnych na terenie
całego województwa Małopolskiego.I tak w Małopolskiej Lidze Szachowej Powiatu Tarnowskiego,
gdzie startują drużyny 4-osobowe na 20 drużyn MOSiR Tuchów zajmował systematycznie medalowe
miejsca. Na wiosnę br. juniorzy wystąpili w IV lidze seniorskiej , która odbyła się w Tarnowie i zajęli
6 miejsce. Ci sami juniorzy w marcu br. Zagrali w IV lidze juniorów. Turniej rozegrano w Krakowie
i nasi juniorzy zajęli czołowe miejsce i awansowali do III ligi juniorów. Rozgrywki tej ligi odbyły się w
kwietniu i maju w Krakowie-Zabierzowie. MOSiR zajął tu 10 miejsce.Udział młodych szachistów na
tym szczeblu rozgrywek spowodował konieczność rejestracji sekcji szachowej w Polskim Związku
Szachowym. Obecnie trwa proces rejestracyjny.
Oprócz turniejów drużynowych wielu młodych szachistów sekcji brało udział w licznych turniejach
indywidualnych, szkolnych , międzyszkolnych itp.
Do czołowych zawodników sekcji szachowej należą obecnie: Tomasz Magdziarczyk, Albert
Surmacz, Jakub Wąs, Jarosław Magdziarczyk, Małgorzata Sarad, Alicja Kwaśny, Ernest
Kucharczyk, Krzysztof Skrzyniarz.Po wakacjach planowane są dalsze zajęcia i rozwój sekcji
szachowej

JUDO
W kategorii Młodzików i Dzieci największe osiągnięcia sportowe odnotowała w mijającym roku szkolnym
sekcja judo, licząca 75 zawodników.
Uczniowie szkół podstawowych z Tuchowa, Siedlisk, Burzyna, Mesznej pod okiem trenerów Marka
Srebro, Krzysztofa Guta i Pawła Słowika, reprezentowali barwy MOSiR Tuchów, natomiast od kategorii
Młodzika MKS PM Tarnów, który zaopatrywał wszystkie nasze grupy wiekowe w sprzęt sportowy oraz
finansował wyjazdy na zawody grupy młodzików i juniorów młodszych.
W tegorocznych 16 Turniejach Wojewódzkich, Międzywojewódzkich i Międzynarodowych rozgrywanych
w Krakowie, Zakopanem, Krośnie, Jaśle, Bochni, Mysłowicach, Wolbromiu, Kielcach i Tuchowie , w
których łącznie startowało 3260 zawodników z 31 klubów, z województw: Małopolskiego,
Podkarpackiego, Świętokrzyskiego, Śląskiego, Mazowieckiego, Opolskiego i Lubelskiego, judocy z
Tuchowa wywalczyli 80 medali :
20 złotych 34 srebrne i 26 brązowych.
Wielokrotnymi medalistami w tym roku szkolnym byli: Starzyk Hubert, Zduń Nicoletta , Wantuch Filip,
Potok Natasza, Gawron Zuzanna którzy zdobyli po 6 medali.
5 krążków wywalczyli: Świderski Dominik, Potok Nina, Sterkowicz Kamil.
Największym osiągnięciem tuchowskich zawodników było 2 miejsce Dominika Świderskiego, i 3 miejsce
Rafała Schabowskiego w Pucharze Polski Młodzików w Zakopanem, 3 miejsce Dominika Świderskiego
w Pucharze Polski Młodzików w Krakowie oraz 2 miejsce Natalii Wzorek i 2 miejsce Filipa Wantucha w
Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików rozegranych w Bytomiu.
Aktualnie w kadrze wojewódzkiej młodzików jest pięciu zawodników: Natalia Wzorek, Nicoletta Zduń,
Hubert Starzyk, Filip Wantuch i Paweł Piątek.
Gminne Podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych odbyło
się w Urzędzie Miejskim w Tuchowie w dn. 22. 06. 2017 r.
Spotkanie poprowadzili oraz wręczyli nagrody Burmistrz Tuchowa Adam Drogoś i Dyrektor MOSiR
Marek Srebro.
Opracował
Gminny Organizator Sportu Szkolnego w Tuchowie
Marek Srebro
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