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Zapraszamy  na naszą stronę www. 
 
Wyniki z wszystkich zawodów oraz galerie zdjęć 

zamieszczamy na naszej stronie internetowej pod 
adresem: www.swimart.myslenice.edu.pl tam też
znajdziecie więcej informacji o działalności                          
i osiągnięciach naszej sekcji pływackiej. Zachęcamy do 
jej częstego odwiedzania. Komentarze i opinie                 
o stronie prosimy kierować na nasz e-mail: 
swimart@myslenice.edu.pl

Niebawem kolejny numer SwimArt News.  

 

Myślenicka Liga Pływacka 
Pierwsza runda za nami  

Zwycięskie sztafety: 1. SwimArt,2. TG Sokół Myślenice,3. Sokół Kęty 

Myślenicka Liga Pływacka powstała dzięki wspólnej 
inicjatywie  naszego stowarzyszenia oraz TG Sokół;
później do projektu włączył się Aquarius. Patronat nad 
zawodami objął poseł na Sejm RP Marek Łatas oraz 
Burmistrz MiG Myślenice Maciej Ostrowski. I tak mamy 
pierwszą edycję za sobą. Na słupkach startowych 
stanęło ponad 300 zawodników z 20 klubów 
pływackich.  

Jak zawsze największe emocje; zwłaszcza dla
rodziców budziła rywalizacja najmłodszych pływaków, 
chociaż i wśród starszych zawodników ich nie 
brakowało. 

Patrząc na ilość zgłoszonych zawodników sądzimy, 
że pomysł zorganizowania tego typu zawodów był jak 
najbardziej trafiony.  

Nas szczególnie cieszy zwycięstwo ekipy SwimArt 
w klasyfikacji medalowej i to, że większość naszych 
pływaków poprawiło swoje rekordy życiowe. Jednym 
słowem praca naszego trenera zaczyna przynosić
wymierne efekty.

Kolejne zmagania w ramach MLP już w maju.  
Wszystkie wyniki i podsumowanie pierwszej edycji 

znajdziecie na naszej stronie internetowej. 
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Czas pomyśleć o lecie 
Zapraszamy na wakacje 

 
Mimo, że dopiero zaczęła się wiosna warto 

pomyśleć jak spędzimy tegoroczne wakacje.  
Tradycyjnie wyjeżdżamy na klubowe obozy. Tego lata 
będziemy odpoczywać nad Adriatykiem. Wylatujemy 
tuz po zakończeniu roku szkolnego 23 czerwca i dwa 
tygodnie spędzamy we Włoszech. Będziemy więcej 
wypoczywać niż trenować, ale z basenem się nie 
rozstajemy. 

Później w sierpniu udajemy się na dwutygodniowy 
obóz nad Bałtyk. I pomalutku będziemy się
przygotowywać do nowego sezonu na pływalni 
Centralnego Ośrodka Sportu we Władysławowie.  

Mamy jeszcze wolne miejsca i wszystkich chętnych 
zapraszamy do spędzenia wakacji z nami. 
Drużyna WOPR przy SMS SwimArt
Miło nam poinformować, że przy naszym 

stowarzyszeniu powstała drużyna WOPR. Przy 
współpracy z Oświęcimskim WOPR zorganizowaliśmy 
kurs młodszego ratownika, który wszyscy ukończyli 
pomyślnie zdanym egzaminem. W planach mamy 
doskonalenie naszych umiejętności, co pozwoli 
uzyskanie kolejnych stopni w ratownictwie wodnym. 
Kurs sędziego pływania 
W dniach 13 – 15 kwietnia rozpoczynamy kurs dający uprawnienia sędziego pływania II klasy. Wszystkie zajęcia 

będą odbywać się w Myślenicach. Wykłady poprowadzi dr Andrzej Wójcicki. Chętnych prosimy o wcześniejszy 
kontakt z zarządem SMS Swimart. 
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