
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA 

SPORTOWEGO 

 

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Trzcinicy jest 

miejscem, gdzie uczniowie zdobywają wiedzę i rozwijają pasję. Dbają                     

o kondycję, zdrowy styl życia i nabywają umiejętności sportowe. Pod opieką 

wykwalifikowanej kadry trenerskiej przygotowują się do profesjonalnego 

uprawiania lekkiej atletyki, piłki nożnej, narciarstwa biegowego i biathlonu.                                                                                                                                       

Od roku szkolnego 2019/2020 funkcjonuje klasa narciarstwa biegowego                       

i biathlonu, w której uczą się również uczniowie z dysfunkcjami wzroku. 

Do dyspozycji naszych uczniów mamy nowoczesne obiekty sportowe: 

 6-cio torowy stadion z nawierzchnią typu full pur firmy Conica                         

oraz z certyfikatem PZLA kat.VA  

 3 siłownie  

 gabinet odnowy biologicznej 

 kryta bieżnia o długości 60m 

 stadion piłkarski 

 trasy biegowe w przyszkolnym parku 

 boisko wielofunkcyjne ze sztuczną trawą  

o wymiarach 40 x 16m 

 strzelnica biathlonowa wyposażona w karabinek biathlonowy 

przystosowany dla niewidomych 

 

Uczniom podejmującym naukę i szkolenie sportowe w Szkole Mistrzostwa 

Sportowego proponujemy: 

 stypendia za wysokie wyniki sportowe fundowane przez Szkołę, Zarząd 

Powiatu Jasielskiego oraz Urząd Marszałkowski w Rzeszowie 

 bezpłatny udział w obozach sportowych oraz zgrupowaniach Kadry 

Województwa czy Kadry Polski Juniorów 

 bezpłatny, indywidualny sprzęt sportowy 

 bezpłatne zakwaterowanie w naszym internacie 

 wyjazdy na basen, lodowisko, narty 



 sprzęt specjalistyczny dla osób z problemami widzenia ( laptopy z 

programami powiększającymi tekst i obraz na ekranie, czytające poprzez 

syntetyzator mowy tekst z ekranu) 

 

Jako Liceum Mistrzostwa Sportowego współpracujemy z Przemyskim 

Klubem Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "Podkarpacie". 

W ramach tej współpracy uczniowie naszej szkoły w roku szkolnym 

2019/2020 mogli uczestniczyć w zgrupowaniach na Słowacji, Ukrainie                    

i w Zakopanym. 

 

Sukcesy naszych uczniów w narciarstwie biegowym i biathlonie w roku 

szkolnym 2019/2020: 

 

Bieńko Błażej 

Mistrzostwa Polski Juniorów osób słabo widzących w biathlonie – Zakopane Kiry: 

28.01.2020 r. bieg długi - 5x2 km z 4-krotnym strzelaniem – srebrny medal 

29.01.2020 r. bieg krótki – 3x2 km z 2-krotnym strzelaniem – złoty medal 

Mistrzostwa Polski Juniorów osób słabo widzących w narciarstwie biegowym – 

Zakopane Kościelisko: 

22.02.2020 r. bieg krótki 6 km stylem klasycznym – brązowy medal 

23.02.2020 r. bieg długi 12 km stylem łyżwowym – brązowy medal 

Mistrzostwa Europy osób słabo widzących w biegach narciarskich i biathlonie – 

Duszniki Zdrój: 

27.02.2020 r. bieg krótki narciarski stylem klasycznym 1,5 km – 5 miejsce 



28.02.2020 r. biathlon bieg krótki 3x1,5 km z 2-krotnym strzelaniem – złoty medal 

29.02.2020 r. bieg długi narciarski stylem łyżwowym 4,5 km – 4 miejsce 

Zgłobicki Łukasz 

Mistrzostwa Polski Juniorów osób słabo widzących w biathlonie – Zakopane Kiry: 

28.01.2020 r. bieg długi - 5x2 km z 4-krotnym strzelaniem – brązowy medal 

29.01.2020 r. bieg krótki – 3x2 km z 2-krotnym strzelaniem –  srebrny medal 

Mistrzostwa Polski Juniorów osób słabo widzących w narciarstwie biegowym – 

Zakopane Kościelisko: 

22.02.2020 r. bieg krótki 6 km stylem klasycznym – srebrny medal 

23.02.2020 r. bieg długi 12 km stylem łyżwowym – srebrny medal 

Mistrzostwa Europy osób słabo widzących w biegach narciarskich i biathlonie – 

Duszniki Zdrój: 

27.02.2020 r. bieg krótki narciarski stylem klasycznym 1,5 km – 6 miejsce 

28.02.2020 r. biathlon bieg krótki 3x1,5 km z 2-krotnym strzelaniem – 5 miejsce 

29.02.2020 r. bieg długi narciarski stylem łyżwowym 4,5 km – 5 miejsce 

Zgłobicki Grzegorz 

Mistrzostwa Polski Juniorów osób słabo widzących w biathlonie – Zakopane Kiry: 

28.01.2020 r. bieg długi - 5x2 km z 4-krotnym strzelaniem – złoty medal 

29.01.2020 r. bieg krótki – 3x2 km z 2-krotnym strzelaniem –  4 miejsce 

Mistrzostwa Polski Juniorów osób słabo widzących w narciarstwie biegowym – 

Zakopane Kościelisko: 

22.02.2020 r. bieg krótki 6 km stylem klasycznym – 4 miejsce 

23.02.2020 r. bieg długi 12 km stylem łyżwowym – 5 miejsce 



 

  

 

Uczniowie Błażej Bieńko i Łukasz Zgłobicki zostali powołani do Kadry 

Narodowej w biathlonie. 

 

Warto złożyć dokumenty do jedynego w Polsce Liceum Ogólnokształcącego 

Mistrzostwa Sportowego przygotowującego sportowców do Kadry 

Narodowej w biathlonie i narciarstwie biegowym niewidomych                                         

i słabowidzących. 

Zapraszamy chętnych z całej Polski, którzy lubią wyzwania sportowe                            

i odnosić sukcesy w tych ciekawych dyscyplinach sportu. 

Dodatkowe informacje o szkole oraz jakie dokumenty należy złożyć można 

uzyskać na naszej stronie internetowej www.zstrzcinica.pl  lub pod numerem 

telefonu 13 442 90 91. 

                                                  ZAPRASZAMY!!! 

 

http://www.zstrzcinica.pl/

