
 

Zadanie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań  

publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi,  

w ramach zadania: „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży  

oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu”. 

 
 

Turniej piłki nożnej  w ramach konkursu „BIEGNIJ PO ZDROWIE”. 

 
  
          25.04.2017 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych wraz z Zespołem 
Szkół Zawodowych im. Kard. S. Wyszyoskiego w Dynowie, było organizatorem turnieju piłki 
nożnej przeprowadzonego w ramach projektu pod nazwą „BIEGNIJ PO ZDROWIE”. 

Projekt realizowany jest, jako zadanie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 
roku zadao publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, w ramach 
zadania: „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na 
wolnym powietrzu”.  W turnieju wzięło udział ponad 100 uczestników zajęd i liczna grupa 
kibiców – fanów piłki nożnej.  
Przy dośd wietrznej pogodzie na boisku sportowym ORLIK w Dynowie został rozegrany turniej 
piłki nożnej, do którego zgłosiło się 10 drużyn. 

Uroczystego otwarcia turnieju dokonał Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu 
Szkół Zawodowych w Dynowie – Pan Stanisław Tymowicz, a także swoje sportowe 
pozdrowienie wszystkim uczestnikom turnieju przekazała Pani Halina Cygan – Dyrektor 
Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyoskiego w Dynowie. Turniej przygotowali 
członkowie SP ZSzZ w Dynowie: Pan Paweł Gierula, Pan Piotr Marcinek, Pan Marek Paściak i 
Pani Alina Paściak – nauczyciele wychowania fizycznego ZSzZ w Dynowie, przy współpracy 
innych członków Stowarzyszenia i Pana Łukasza Domina – Prezesa Stowarzyszenia AKTYWNY 
DYNÓW, a zarazem Animatora sportu w Dynowie. 

 
NAJLEPSZĄ DRUŻYNĄ okazała się grupa uczniów z klasy 3 TI technikum (technik informatyk)  

ZSzZ w Dynowie, 
NAJLEPSZYM ZAWODNIKEM okazał się – Kamil Pindak z klasy 3TPS technikum (technik 

pojazdów samochodowych), 
NAJLEPSZYM BRAMKARZEM uznano Bartosza Kopackiego z klasy 3TI technikum (technik 

informatyk),  
KRÓLEM STRZELCÓW został Michał Kosior z klasy 3TI technikum (technik informatyk) 

 
Nagrody zostały ufundowane przez SP ZSzZ w Dynowie z dotacji uzyskanej w projekcie „Biegnij 
po zdrowie), natomiast napoje i posiłek dla zawodników, przekazało Stowarzyszenie z 
własnych środków. 
  Wszystkim biorącym udział gratulujemy – a szczególnie nagrodzonym. 
Słowa podziękowania kierujemy do wolontariuszy, organizatorów – głównie członków 
Stowarzyszenia - nauczycieli ZSzZ w Dynowie, Dyrekcji Szkoły: Pani Dyrektor Haliny Cygan i 
Pana Wicedyrektora Piotra Zdeba, oraz tych osób i członków Stowarzyszenia, którzy zajmowali 
się pozostałymi sprawami organizacyjnymi i zadaniami związanymi ze sprawnym i bezpiecznym 
przebiegiem turnieju.  


