„FERIE z MOSiR-em 2016”
Oferta tegorocznych ferii zimowych dla aktywnych, przygotowana przez Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu, była na tyle różnorodna, że każdy mógł
znaleźć coś dla siebie. Najmłodsi mogli codziennie uczestniczyć w animacjach
sportowych. Podczas dwugodzinnych zajęć dzieci bawiły się w berka, murarza,
wiewiórki do dziupli, pokonywały różnorakie tory przeszkód, szukały ukrytych
skarbów itp. Za czynne uczestnictwo dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy
oraz nagrody niespodzianki.
Grupy dzieci i młodzieży aktywnie spędzały czas wolny na krytej pływalni przy
ZSPI nr 1 w Olkuszu, gdzie MOSiR zorganizował naukę i doskonalenie pływania.
Ten rodzaj aktywnego wypoczynku co roku cieszy się tak dużym
zainteresowaniem, że liczba chętnych jest większa niż ilość miejsc. Dlatego,
dodatkowo w godzinach południowych i w weekendy dzieci mogły korzystać
z basenu, wykupując bilet za złotówkę.
Starsza młodzież częściej wybierała turnieje i zawody sportowe organizowane
w Hali Sportowo-Widowiskowej: Turniej Halowej Piłki Nożnej, Tenisa
Stołowego, Siatkówki oraz Triobasketu.
Ofertę „Ferii z MOSiR-em” uzupełniły zajęcia fitness, akademia karate
i samoobrony oraz szkółka tenisa ziemnego.
Ogółem przez dwa tygodnie z różnych form aktywności skorzystało 1057
uczestników. Udział we wszystkich zajęciach był bezpłatny.
W organizację zajęć dla dzieci i młodzieży podczas Ferii 2016 włączyli się:
Zespół Szkolno – Przedszkolny Integracyjny nr 1 w Olkuszu, Klub Kyokushin
Karate z Bukowna, instruktorzy: Agata i Zbigniew Bąchórowie, Jowita GajosNiewiara, Małgorzata Panasiuk oraz Rafał Krawczyk. Opiekę medyczną podczas
turniejów zapewniła Grupa Ratowników Medycznych R1 z Bukowna.
Najlepsi zawodnicy oraz drużyny biorące udział w turniejach i zawodach
otrzymali nagrody w postaci sprzętu sportowego i słodyczy, ufundowane przez:
sklep sportowy „Pablosport” przy ul. Legionów Polskich 14 oraz Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Olkuszu.
Patronat medialny sprawował Przegląd Olkuski.

Wyniki z przeprowadzonych turniejów:
25.01 (poniedziałek) – przeprowadzono „Turniej Halowej Piłki Nożnej” dla
gimnazjalistów. Drużyny podzielono na dwie grupy trzyzespołowe, które
rozegrały kwalifikacje oraz finały. Drużyny rozgrywały mecze 1 x 10 minut
grając systemem „każdy z każdym”.
Najlepsi wśród gimnazjalistów okazali się:
I m – „10 PUNKTÓW DLA GRYFINDORÓW”,
w składzie: Żuławiński J., Wdowik B., Kotnis J., Ptaszyński Sz., Matusiak M.,
Sioła P., Dybek M.
II m – „PUNTO I KOLEDZY”,
w składzie: Półtorak D., Bednarowicz J., Walusiak J., Kaleciński M., Konieczny
D., Januszewski M., Nawara Sz.
III m – „FC ALBATROS”
w składzie: Stajnmiak D., Gęgotek K., Pawlik K., Skołucki Sz., Domagalski D.,
Śmigielski S.
18.01-29.01 (poniedziałek - piątek) – codziennie przez okres dwóch
tygodni odbywały się „Animacje sportowe” dla dzieci z przedszkola oraz szkół
podstawowych. Dzieci startowały w dwóch grupach wiekowych biorąc udział
w takich konkurencjach jak: „gra w zbijanego” „wiewiórki do dziupli”, „rzuty
do celu”, „berek”, „gra na równowagę”, „samochody”, „murarz”, „tor
przeszkód”, „gra w kapsułki”, „wyścigi w rzędach” oraz „gra grzybobranie”.
Każdy uczestnik zajęć był zwycięzcą.
20.01 i 27.01 (środa) – przeprowadzono „Turnieje Tenisa Stołowego” dla
uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
Mecze były rozgrywane systemem „każdy z każdym” oraz pucharowym do
dwóch przegranych spotkań.
Najlepsi okazali się:
Szkoła Podstawowa:
I m – Dawid Rydzyk SP w Łobzowie
II m – Maciej Filiczak SP w Witeradowie
III m – Aleksandra Banyś SP w Jaroszowcu
Gimnazjum:
I m – Kacper Majewski Gimnazjum w Kluczach
II m – Joanna Piątek ZS w Tczycy
III m – Bartosz Kwieciński ZS w Tczycy

Szkoła Ponadgimnazjalna:
I m – Kamil Bajer ZS nr 1 w Olkuszu
II m – Mateusz Tomczyk ZS w Libiążu
III m – Tomasz Mudyna ZS nr 1 w Olkuszu
29.01 (piątek) – przeprowadzono „Turniej Triobasketu” oraz „Turniej
Siatkówki” dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Turnieje
zostały rozegrane systemem „każdy z każdym”.
Finalistami w „Turnieju Triobasket” zostali:
I m – „PIESKI SCOOBIEGO”,
w składzie: Wiśniewski D., Prusek D., Piechowicz M.
II m –„EKIPA ZE SKALSKIEJ”,
w składzie: Wilk W., Oleksyn J., Gacek M., Jabłoński J.
Finalistami w „Turnieju Siatkówki” zostali:
I m – „KOLOROWE DINOZAURY”,
w składzie: Majewski K., Zub M., Zub M., Matysek B., Głąbek B., Ścigaj W.
II m –„UKS TRÓJKA”,
w składzie: Głowacki K., Marszałek B., Noga K., Stach G., Przekwas A.,
Jochymek K., Skowron B., Tondos T., Kocyba O., Karwalski O.

