
SKF ANPREL NOWA WIEŚ
PREZENTACJA Z ZADAŃ PUBLICZNYCH ZREALIZOWANYCH Z DOTACJI GMINY MICHAŁOWICE W ROKU 2020



PREZENTACJA Z ZADAŃ PUBLICZNYCH 
▪ Dotacje główne

▪ Dotacje krótkie

▪ Dotacje dodatkowe



DOTACJA KRÓTKA W TERMINIE 01.02 - 03.03.2020
▪ Promowanie aktywności fizycznej  wśród  dzieci

W tym czasie zorganizowane zostały ferie zimowe dla dzieci z naszej gminy w godz. 9-16, 
w tym z zapewnionym transportem i wyżywieniem.

Zajęcia odbywały się w hali w Komorowie oraz pod balonem na boisku w Michałowicach.

Zapewniliśmy dzieciom z rocznika 2012-13 zajęcia piłkarskie z opieką trenera-nauczyciela 
Marka Perza oraz trenera koordynatora Roberta Zawadzkiego. 

Oprócz treningów zapewniliśmy dzieciom wyjazdy do ciekawych miejsc m.in. na basen 
Capry Pruszków, Wystawa Lego Narodowy, CN Kopernik Warszawa, AIRO Warszawa, ZOO 
Warszawa, Lasermix w Otrębusach, Kino w Jankach i Pruszkowie.

Oprócz zabawy był też czas na naukę, a wszyscy 24 uczestnicy świetnie się bawili. 



DOTACJA KRÓTKA W TERMINIE 01.02 - 03.03.2020
FERIE ZIMOWE



DOTACJA KRÓTKA W TERMINIE 01.07 - 30.09.2020
▪ Zabawa poprzez sport i treningi piłkarskie 

A. Akcja ,,Lato w Mieście” - w godzinach 8.30-16.00 organizowaliśmy zajęcia sportowe 
dzieciom na obiekcie w Granicy 5 razy w tygodniu oraz wyjazdy do atrakcji m.in. Kino, 
Farma Iluzji w Trojanach, Robo Park, Trampoliny, ZOO Warszawa, Dzielnica filmowa w 
Zalesiu oraz zorganizowaliśmy turniej z udziałem zespołów dzieci z Nowej Wsi, Książenic i 
Piastowa. 

Zajęcia prowadzili trenerzy Marek Perz oraz Andrzej Makowski, a koordynował Robert 
Zawadzki. Zapewniliśmy obiady i lody. Liczba uczestników - 32 osoby.

Zajęcia odbywały się w hali w Komorowie oraz pod balonem na boisku w Michałowicach.

B. W godzinach popołudniowych koordynowaliśmy i uczestniczyliśmy w grach i zabawach z 
mieszkańcami - młodzieżą i dorosłymi - na boisku w Granicy i w Sokołowie 2-3 razy w 
tygodniu do 2h na zajęcia. Treningi prowadził trener Robert Zawadzki.

C. W weekendy organizowaliśmy mecze sparingowe do 4h na mecz  -3 razy na zadanie.



DOTACJA KRÓTKA W TERMINIE 01.07 - 30.09.2020
LATO W MIEŚCIE



DOTACJA KRÓTKA W TERMINIE 01.02 – 03.03.2020
▪ Utrwalanie aktywności fizycznej wśród młodzieży i mieszkańców

W tym zadaniu zrealizowaliśmy popołudniowo wieczorne zajęcia dla młodzieży, 
mieszkańców, zawodników klubowych, w sumie do 25 osób, na boisku w Granicy. 

Treningi prowadził trener Robert Zawadzki. Zapewniliśmy również mecze kontrolne w 
weekendy.



DOTACJA KRÓTKA W TERMINIE 01.02 - 03.03.2020
ROZGRYWKI PIŁKARSKIE



DOTACJA GŁÓWNA W TERMINIE 01.06 -31.12.2020

▪ Piłka nożna sposobem na codzienną rutynę. Nowa rzeczywistość sportu w czasie 
zarazy. Próba powrotu do normalności.

W tym zadaniu zrealizowaliśmy popołudniowo-wieczorne zajęcia dla młodzieży, 
mieszkańców, zawodników klubowych, właściwie w terminie do końca września, w sumie 
do 27 osób, na boisku w Granicy. 

Treningi prowadził trener Robert Zawadzki.

Zapewniliśmy również mecze kontrolne i ligowe w weekendy, opłaciliśmy sędziów i 
wymagane opłaty związkowe związane z rozgrywkami ligowyim, zakupiliśmy sprzęt 
sportowy.

-Wszystkie rozgrywki oraz pozostałe zajęcia zostały przygotowane i prowadzone zgodnie z 
zaleceniami rządowymi związanymi z epidemią COVID-19



DOTACJA GŁÓWNA W TERMINIE 01.06 -31.12.2020
ROZGRYWKI PIŁKARSKIE



DOTACJA ORLIK W TERMINIE 05.06 - 31.12.2020

▪ Na Orliku na sportowo, czyli życie gminy w ruchu

Dotacja ta jest oddzielna od reszty kwot przyznanych w konkursach, nie dotyczy kosztów 
naszego klubu, startujemy do konkursu o jej przyznanie, bo takie są wymogi urzędu gminy 
Michałowice - inaczej nie ma możliwości zostania animatorem na orliku. Treningi 
prowadził trener Robert Zawadzki.

Prowadziliśmy i kontrolowaliśmy treningi i zajęcia klubowe oraz rezerwacje wieczorne w 
reżimie sanitarnym, z zachowaniem odpowiedniej liczby grających, trener animator 
organizował turnieje piłkarskie dla dzieci i dorosłych o Puchar Wójt Gminy Michałowice 
(koszt nagród poniosła Gmina).



DOTACJA ORLIK W TERMINIE 05.06 - 31.12.2020
ZAJĘCIA NA ORLIKU, PUCHAR WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE



DOTACJA DODATKOWA W TERMINIE 01.09 - 31.12.2020

▪ Piłka nożna lekarstwem na nudę

W tym dodatkowym zadaniu zrealizowaliśmy wczesno wieczorne zajęcia dla zawodników 
klubowych, w sumie do 25 osób, na boisku w Granicy. 

Treningi prowadził trener Robert Zawadzki oraz trener Adrian Piotrowski.

Zapewniliśmy również mecze ligowe w weekendy.

Niestety z powodu szalejących zakażeń bądź podejrzenia zakażeń w drużynie, osiągaliśmy 
niesatysfakcjonujące wyniki sportowe, praktycznie w każdym meczu mieliśmy kłopoty z 
wystawieniem jedenastki meczowej, kluby z którymi graliśmy niestety nie chciały nam 
przekładać meczów, co na pewno odbiło się na atmosferze w drużynie oraz wynikach. 
Jednak wrócimy silniejsi!



DOTACJA DODATKOWA W TERMINIE 01.09 - 31.12.2020
ROZGRYWKI PIŁKARSKIE


