
Komunikat z imprez sportowych organizowanych w ramach programu  

„FERIE z MOSiR-em 2014” 

  

03.02 (poniedziałek) – przeprowadzono „Turniej Halowej Piłki Nożnej” dla 

gimnazjalistów. Udział wzięło 98 osób (15 drużyn). Drużyny podzielono na trzy 

grupy czterozespołowe oraz jedną trzyzespołową, które rozegrały kwalifikacje oraz 

finały. Drużyny rozgrywały mecze 1 x 7 minut  grając systemem  „każdy 

z każdym”.  

 

Najlepsi wśród gimnazjalistów to: 

I m – „IDZIEMY DO GOLDA”,  

w składzie: P. Sroka, K. Jurczyk, K. Semeniuk, O. Sokołowski, I. Tomsia. 

II m – „FC MANIEK”,  

w składzie: K. Mirota, K. Kluczewski, J. Mitka, O. Czapla, K. Nawara, Sz. 

Nawara.  

III m – „TAŃCZYMY Z CYGANAMI” 

w składzie: M. Dąbek, P. Widlak, J. Bednarowicz, F. Kołodziejczyk, F. Stach, Ł. 

Głowacki, K. Koprowski, D. Mucha. 

04.02 (wtorek) – przeprowadzone zostały zajęcia sportowe z siatkówki, 

badmintona, tenisa stołowego oraz minifutsalu dla drużyn mieszanych.  

 

05.02 (środa) – przeprowadzono „Gry i zabawy 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”, „rzut do celu”, „kręgle”, „gra grzybobranie”, „murarz”, 

„berek” oraz „gra trzymaj-puść”. W tym dniu wszyscy uczestnicy byli 

zwycięzcami.  

 

06.02 (czwartek) –przeprowadzono  „Turniej Tenisa Stołowego”  dla uczniów ze 

szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych. Mecze były rozgrywane systemem 

pucharowym do dwóch przegranych spotkań. Pięciu młodszych uczestników 

zdecydowało się zagrać ze starszymi rówieśnikami.. 

 

Najlepsi okazali się:  

Szkoła Podstawowa: 

I m – Patryk Pałka SP w Bydlinie 

II m – Bartosz Głąbek SP w Jaroszowcu 

III m – Paweł Bajer SP nr 1 w Olkuszu 

 

Szkoła Ponadgimnazjalna: 

I m – Kamil Bajer ZS 1 w Olkuszu   

II m – Gabriel Grzebinoga VIII LO w Krakowie 

III m – Daniel Muzyk I LO w Krakowie 

 



07.02 (piątek) – przeprowadzono „Turniej Koszykówki” dla uczniów ze szkół 

podstawowych i gimnazjalnych. Turniej został rozegrany systemem „każdy 

z każdym”. Drużyny rozgrywały 4 kwarty po 5 minut.  

 

Najlepsi okazali się: 

I m – „KRZYCZ TRYBSON”,  

w składzie: A. Jamróg, I. Tomsia, M. Dobrek, Ł. Wierciocha, D. Węglarz, M. 

Cieślik. 

II m –„OLKUSKIE OSY”,  

w składzie: M. Piechowicz, J. Jabłoński, D. Titarenko, D. Kloska, K. Bień, D. 

Prusek, W. Noga. 

III m – „OLKUSZ TEAM” 

w składzie: K. Kurek, D. Jachymiak, K. RatusznyO. Węgrzynowski, P. Ratuszny, 

K. Drabik, M. Kowalczyk. 

 

10.02 (poniedziałek) – przeprowadzono „Turniej Halowej Piłki Nożnej” dla 

uczniów ze szkół podstawowych. Drużyny rozgrywały mecze 1 x 10 minut grając 

eliminacje systemem „każdy z każdym”, a następnie półfinały, mecz o trzecie 

miejsce oraz finał. 

Najlepsi okazali się: 

I m – „ORBITA BUKOWNO”,  

w składzie: J. Szumera, J. Banasik, F. Kwinta, K. Liszka, Sz. Nocoń, H. 

Zagożdżon. 

II m –„PRĄDNIK SUŁOSZOWA”,  

w składzie: J. Pasek, J. Postół, M. Górka, J. Goraj, S. Śmigielski, B. Lipa, J. 

Krawczyk.  

III m –„FC PAKUSKA”, 

w składzie: D. Kluczewski, M. Janczyk, D. Kanigowski, J. Jurczyk, D. 

Rogaczewski, W. Jamrozowicz, M. Łydka.  

11.02 (wtorek) – przeprowadzone zostały zajęcia sportowe z siatkówki, 

badmintona oraz minifutsalu dla drużyn mieszanych. Udział wzięło 25 osób. 

12.02 (środa) – przeprowadzono „Gry i zabawy sportowe” dla dzieci z 

przedszkola oraz szkół podstawowych. Dzieci startowały w dwóch grupach biorąc 

udział w takich konkurencjach jak: „rzut ringo do celu”, „gra planszowa” „tor 

przeszkód”, „gra grzybobranie”, „samochody”, „berek łączony”, „wyścigi w 

rzędach”, „dwa ognie”. W tym dniu wszyscy uczestnicy byli zwycięzcami.  

13.02 (czwartek) - przeprowadzono „Turniej Tenisa Stołowego” dla uczniów ze 

szkół gimnazjalnych. Mecze w kategorii dziewcząt były rozgrywane systemem 

„każdy z każdym”, a w kategorii chłopców systemem pucharowym do dwóch 

przegranych spotkań. Kamil Nowak ze szkoły podstawowej w Jaroszowcu 

zdecydował, że zagra poza turniejem ze starszymi zawodnikami osiągając wysoką 

pozycję.  

 

 



Najlepsi okazali się: 

 

w kategorii dziewcząt: 

I m – Monika Szromnik Gimnazjum w Kluczach  

II m – Marta Bień Gimnazjum nr 3 w Olkuszu 

III m – Jowita Mosur Gimnazjum nr 1 w Olkuszu 

 

w kategorii chłopców: 

I m – Maciej Jurkiewicz Gimnazjum w Kluczach 

II m – Kacper Majewski Gimnazjum w Kluczach 

III m – Marcin Herjan Gimnazjum w Sułoszowej 

 

PODSUMOWANIE: 

 

W turniejach zorganizowanych przez MOSiR łącznie uczestniczyły 233 osoby. 

 

W każdym tygodniu ferii organizowane były gry i zabawy sportowe dla dzieci, 

w których ogółem uczestniczyło 45 osób oraz zajęcia sportowe dla dzieci 

i młodzieży, w których ogółem uczestniczyły 42 osoby. 

 

W dniach 03 – 14.02 odbywały się zajęcia „nauka i doskonalenie pływania”, 

w których ogółem uczestniczyło 600 osób. 

 

W dniach 03 – 14.02 odbywały się zajęcia fitness, w których ogółem uczestniczyło 

127 osób. 

 

W dniach 03 – 07.02 odbywały się zajęcia z szkółki piłkarskiej, w których ogółem 

uczestniczyły 44 osoby. 

 

W dniach 03 – 14.02 odbywały się zajęcia Akademii Karate i Samoobrony, 

w których ogółem uczestniczyło 195 osób. 

 

W dniach 10 – 14.02 odbywały się zajęcia „ABC tenisa ziemnego”, w których 

ogółem uczestniczyły 74 osoby. 

 
 


