
Wyniki z przeprowadzonych zajęć i turniejów w sierpniu 

organizowanych w ramach programu  

„WAKACJE z MOSiR’em 2021” 

 

03.08 (wtorek) – przeprowadzono „Potyczki sportowe – Lekkoatletyka na 
wesoło” dla uczniów ze szkół podstawowych kl. III-VI. Udział wzięło 8 osób. 
Na zajęciach zostały przeprowadzone konkurencje punktowane: „zygzak 
towarzyski”, „bieg z przeszkodami” oraz ”bieg na 30 m plus”. Dodatkowo 
uczestnicy rywalizowali w drużynowych wyścigach z woreczkiem oraz ścigali 
się na 100 m. 
 
Najlepsi okazali się: 
I m – ex aequo Maja Pacia oraz Antoni Pasternak 
III m – Maciek Knechciak 
 
05.08 (czwartek) – przeprowadzone zostały Rozgrywki parkowe dla dzieci z 
szkół podstawowych kl. I-IV. Tym razem dzieci rywalizowały w Hali 
Sportowo-Widowiskowej ze względu na intensywny opad deszczu. Dzieci 
bardzo chętnie brały udział w takich konkurencjach jak: „kolorowa układanka 
z grzybków na czas”, „zbieranie grzybków w rzędach” oraz „grzybobranie”. 
Zwycięzcy otrzymali kolorową opaskę na rękę zgodnie z zajętym miejscem, 
czyli kolejno: złotą, srebrną oraz brązową. Dodatkowo wyróżniono niebieską 
opaską dwójkę uczestników za szczególne osiągnięcia w konkurencjach i 
zabawach. 
 
Najlepsi okazali się: 

I m – Antoni Pasternak 

II m – Antoni Cieśla 

III m – Jarosław Sokolenko 

Wyróżnienia: Maja Pacia i Kuba Pasternak 

 

10.08 (wtorek) – przeprowadzono „Turniej Tenisa Ziemnego” dla uczniów ze 
szkół podstawowych. Udział wzięły 2 osoby. Uczestniczki po treningu, 
rozegrały w meczu finałowym jeden set składający się z sześciu gemów. 
Zwyciężczyni odebrała w nagrodę komplet profesjonalnych piłek do tenisa 
ziemnego Tretorn. 
 
Najlepsi okazali się: 
I m – Nikola Kozioł 
II m – Kinga Dobrowolska 
 

11.08 (środa) – przeprowadzono „Potyczki sportowe - Mini piłkę nożną” dla 
uczniów ze szkół podstawowych. Udział wzięły 2 osoby. Na zajęciach został 
przeprowadzony trening z zakresu opanowania i kontroli piłki. Dzieci 



ćwiczyły dryblowanie, przyjęcie piłki i strzały na bramkę. Dodatkowo 
uczestnicy rozegrali mecz piłki nożnej z wykorzystaniem mini bramek dla 
dzieci. 
 
12.08 (czwartek) – przeprowadzone zostały Rozgrywki parkowe dla dzieci z 

szkół podstawowych kl. I-IV. Dzieci bardzo chętnie brały udział w takich 

konkurencjach jak: „róża kierunków”, „tor przeszkód z mini piłką nożną” oraz 

„wyścig raków”. Zwycięzcy otrzymali kolorową opaskę na rękę zgodnie z 

zajętym miejscem, czyli kolejno: złotą, srebrną oraz brązową. 

 

Najlepsi okazali się: 

I m – Antoni Cieśla 

II m – Michał Kryński 

III m – Olga Bujas 

Wyróżnienia: Radek Małysa, Roksana Małysa, Hania Filarska, Zuzia Wąs, 

Krzysztof Kwiatkowski 

 
17.08 (wtorek) – przeprowadzono „Potyczki sportowe – Lekkoatletyka na 
wesoło” dla uczniów ze szkół podstawowych kl. III-VI. Tym razem dzieci 
rywalizowały w Hali Sportowo-Widowiskowej ze względu na opad deszczu. 
Udział wzięło 6 osób. Na zajęciach zostały przeprowadzone konkurencje 
punktowane: „rzut piłką lekarską”, „skoki w dal z miejsca” oraz ”bieg na 30 m 
z przeszkodami”. Dodatkowo uczestnicy rywalizowali w drużynowych 
wyścigach z piłką. 
 
Najlepsi okazali się: 
I m – Maciek Knechciak 
II m – Emilia Balcerak 
III m – Antoni Cieśla 
 
18.08 (środa) – przeprowadzono „Potyczki sportowe - Mini piłkę nożną” dla 
uczniów ze szkół podstawowych. Udział wzięło 6 osób. Na zajęciach został 
przeprowadzony trening z zakresu podań i uderzeń na bramkę. Dzieci 
ćwiczyły dryblowanie, przyjęcie piłki oraz grę „jeden na jeden”. Dodatkowo 
uczestnicy rozegrali mecz piłki nożnej z wykorzystaniem mini bramek dla 
dzieci. 
 
19.08 (czwartek) – przeprowadzone zostały Rozgrywki parkowe dla dzieci z 

szkół podstawowych kl. I-IV. Dzieci bardzo chętnie brały udział w takich 

konkurencjach jak: „hokejowy slalom”, „zbieranie i rozkładanie grzybków na 

czas” oraz „zręcznościowy tor przeszkód”. Zwycięzcy otrzymali kolorową 

opaskę na rękę zgodnie z zajętym miejscem, czyli kolejno: złotą, srebrną oraz 

brązową. 

 



Najlepsi okazali się: 

I m – Maciej Knechciak 

II m – Filip Ostrowski 

III m – Jakub Ostrowski 

Wyróżnienia: Piotr Żurek, Jasiek Ostrowski, Julek Ostrowski, Szymon 

Błaszczyk, Alicja Ostrowska 

 

25.08 (środa) – przeprowadzono „Potyczki sportowe - Mini piłkę nożną” dla 
uczniów ze szkół podstawowych. Udział wzięło 8 osób. Na zajęciach został 
przeprowadzony trening z zakresu precyzyjnych strzałów do celu. Dzieci 
ćwiczyły uderzenie piłki wewnętrzną częścią stopy oraz prostym podbiciem. 
Dodatkowo uczestnicy rozegrali mecz piłki nożnej z wykorzystaniem mini 
bramek dla dzieci. Były to ostatnie zajęcia w tym sezonie letnim. Uczestnicy 
otrzymali piłki do gry w piłkę nożną oraz odblaskowe gadżety. 
 

 

26.08 (czwartek) – przeprowadzone zostały Rozgrywki parkowe dla dzieci z 
szkół podstawowych kl. I-IV. Tym razem dzieci rywalizowały w Hali 
Sportowo-Widowiskowej ze względu na opad deszczu. Dzieci bardzo chętnie 
brały udział w takich konkurencjach jak: „Tor przeszkód z woreczkiem na 
głowie”, „przeciąganie koła ratunkowego z piłką” oraz „rzut woreczkiem do 
celu”. Zwycięzcy otrzymali kolorową opaskę na rękę zgodnie z zajętym 
miejscem, czyli kolejno: złotą, srebrną oraz brązową. 
 
Najlepsi okazali się: 

I m – Antoni Pasternak 

II m – Maciek Knechciak 

III m – Emilka Balcerak 

 

31.08 (wtorek) – przeprowadzono „Potyczki sportowe – Lekkoatletyka na 
wesoło” dla uczniów ze szkół podstawowych kl. III-VI. Po raz kolejny dzieci 
rywalizowały w Hali Sportowo-Widowiskowej ze względu na opad deszczu. 
Udział wzięło 11 osób. Na zajęciach zostały przeprowadzone konkurencje 
punktowane: „sportowy tor przeszkód na czas”, „skoki wzwyż z piłką” oraz 
”rzut jeżykami do celu”. Dodatkowo uczestnicy rywalizowali w drużynowych 
wyścigach z ringo. 
 
Najlepsi okazali się: 
I m – Maciek Knechciak 
II m – Antoś Pasternak 
III m – Piotr Żurek  


