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“To co teraz wydaje się trudne, 
pewnego dnia będzie rozgrzewką”.

Nawet nie spostrzegliśmy kiedy skończyły 
się wakacje. Niemalże natychmiast po 
sierpniowych obozach kondycyjnych w Spale i 
Szczyrku, gdzie pod kierunkiem trenerów:  
Małgorzaty Michalskiej, Gabriela 

Turczyńskiego, i Kamila Szulika  
rozpoczęły się przygotowania do nowego 
sezonu,  już 2 września rozpoczęliśmy  zajęcia 
treningowe  na pływalni GOSiR Piaseczno.

Pływacy MKS Piaseczno na starcie 
do sukcesów w sezonie 2016/2017 

NOWY SEZON
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 Zarząd i trenerzy podjęli ważne decyzje 
dotyczące przyszłości sekcji z akcentem na jej roz-
wój sportowy.  Zweryfikowane zostały grupy 
szkoleniowe. Dla tych co nie czują się już na siłach 
aby trenować 6-10 razy w tygodniu a chcą pływać 
„w mniejszych dawkach” utworzone zostały grupy 
rekreacyjne. 
Dla nich przewidziany jest trening (nawet intensy-
wny) ale rzadziej, zaś udział w zawodach jest 
możliwy choć nieobowiązkowy  i bez wielkich 
oczekiwań wynikowych.
Grupa wyczynowa, z którą klub wiąże duże nadzieje 
trenuje bardzo ciężko. Na razie jest trudno, bo 
obciążenia są znaczne. 
Dla niektórych codzienna pobudka o godzinie 5.00 
i trening przed  lekcjami w szkole to duże 
wyzwanie. 
Choć nie widać  radości na porannych zajęciach to 
trzeba przyznać, że nasza pływacka młodzież, jak 
do tej pory, radzi sobie całkiem nieźle. Wysoka 
frekwencja na treningach jest zwiastunem 
zbliżających się sukcesów pływaków z Piaseczna w 
nadchodzącym sezonie, który to właśnie się roz-
począł. 

Nasi „wyczynowcy” doskonale wiedzą, że to co 
teraz będzie wypracowane da spodziewany efekt 
sportowy już w najbliższych startach.

Od ostatnich zawodów ubiegłego sezonu upłynęło 
trochę czasu. 
Większość  zawodniczek i zawodników 
z roczników 2003-2006 znacznie urosła i chyba 
dorosła mentalnie do wyczynowego uprawiania 
sportu. Te dwa elementy (praca włożona na trenin-
gach i rozwój biologiczny) powinny zaprocentować 
w najbliższych  startach, na które z niecierpliwością 
i tęsknotą czekamy. Pierwsze z nich już niebawem.

8 października   liczna ekipa reprezentować nas 
będzie w zawodach organizowanych na 
Warszawiance, gdzie z okazji 100-lecia Mokotowa 
odbędzie się Festiwal Sprintu 
(tylko dystanse 50-cio metrowe). 
Kolejne zawody, to  pierwsza runda eliminacji cyklu 
„Od Młodzika do Olimpijczyka”  (22 .10.). 
Będą  one od razu ważnym sprawdzianem sportowej 
formy i trzeba będzie pokazać się z jak najlepszej 
strony.

OD POCZĄTKU SEZONU 2016/17 W MKS PIASECZNO OBOWIĄZUJĄ NOWE REGULACJE.

WYJATKOWY GOŚĆ ...

 Następnego dnia po OMDO (w 
niedzielę 23.10. ) przyjeżdża do 
Piaseczna  największa  gwiazda 
polskiego p ływania, medalistka 
Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw 
Świata  i Europy w pływaniu:
O t y l i a  J ę d r z e j c z a k .  
Pod jej  okiem odbędą się pokazowe 
zajęcia treningowe.
Spotkanie i pływanie z taką 
mistrzynią to wielka atrakcja, 
satysfakcja  oraz wyróżnienie dla 
każdego sportowca.

Czy nowy rok treningowy przyniesie nam sukcesy? Da nam zadowolenie i satysfakcję? Czy spełnią się 
marzenia zawodników, trenerów, rodziców i działaczy w sięganiu po laury sportowe?.  Dziś odpowiedź na 
te pytania jest jeszcze nieznana. Wszyscy liczymy na dobre, rekordowe wyniki poprawiane nie tyko o 
dziesiętne  części sekundy. Mierzymy wysoko. Chcemy zbliżyć się do czołówki w swoich kategoriach 
wiekowych i wygrywać ważne starty. Niech w warszawsko – mazowieckim okręgu pływackim i w całej 
Polsce wiedzą, że w MKS Piaseczno wychowujemy mistrzów pływania. I takich sukcesów na drodze 
kariery sportowej życzymy Wam nasi drodzy pływacy.
                                                                                             Zarząd i zespół trenerski MKS Piaseczno.
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