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Powstanie TK to inicjatywa wieloletnich zawodniczek UKS, 
absolwentek ZSP w Nowej Wsi.

Ideą TK Nowa Wieś jest aktywizacja poprzez sport (treningi i 
mecze) kobiet. W Gminie Michałowice jesteśmy jedynym 
Stowarzyszeniem  organizującym zajęcia sportowe dla kobiet. 
Potrzeba ruchu i aktywizacja kobiet są czynnikiem decydującym o 
kontynuacji przez TK Nowa Wieś dotychczasowego szkolenia 
drużyn dziewczęcych UKS Nowa Wieś. Wspólne uczestnictwo w 
treningach, meczach, obozach tworzy mocny szkielet pozytywnych 
relacji międzyludzkich w naszej gminie i jest formą  kreatywności 
człowieka, która pozwala na prawidłowy rozwój jego cech 
psychomotorycznych oraz społecznych. Kształtowanie poprzez 
sport właściwych postaw prozdrowotnych oraz prospołecznych 
takich jak życzliwość, prawdomówność, koleżeńskość, uczciwość, 
sprawiedliwość, umiejętność współpracy i odpowiedzialność za 
dobro grupy jest kierunkiem naszych działań prowadzącym do 
wszechstronnego rozwoju zdrowego, odpowiedzialnego młodego 
obywatela, mieszkańca naszej gminy - „w zdrowym ciele zdrowy 
duch”. 

TK Nowa Wieś jest odpowiedzią na potrzeby środowiska
lokalnego.



Prezentacja zadań publicznych 
zrealizowanych z dotacji Gminy 

Michałowice w roku 2020



Zrealizowane zadania

1. „START WYCHOWANEK GMINY MICHAŁOWICE DO DOROSŁEJ KOSZYKÓWKI 
II LIGA KOBIET” – krótkie zadanie. 

2. „II LIGA KOSZYKÓWKI KOBIET W GMINIE MICHAŁOWICE” – duża dotacja.

3. „PIŁKA KOSZYKOWA SPOSOBEM NA NOWĄ RZECZYWISTOŚĆ . POWRÓT DO 
NORMALNOŚCI  I UPRAWIANIA SPORTU W CZASIE PANDEMII” – duża 
dotacja.



„START WYCHOWANEK 
GMINY MICHAŁOWICE DO 
DOROSŁEJ KOSZYKÓWKI 
II LIGA KOBIET” – krótkie 
zadanie. 

Termin: 1.08.2020-15.10.2020



START WYCHOWANEK GMINY MICHAŁOWICE DO 
DOROSŁEJ KOSZYKÓWKI – II LIGA KOBIET

Zadanie dotyczyło zakupu nowych strojów sportowych potrzebnych do 
rozpoczęcia nowego sezonu ligowego naszemu nowo powstałemu klubowi i 
sztabowi trenerskiemu zgodnie z wymogami przepisów i regulaminem 
rozgrywek koszykarskich WOZkosz i PZKosz. 

Ze względu na panującą w kraju pandemię i pomoc lokalnym przedsiębiorcom 
zamówiliśmy je u lokalnego przedsiębiorcy firmy Stelman. 

Nowe stroje sportowe posiadają nadruk barw oraz logo Gminy Michałowice, 
którymi  będziemy godnie promować naszą Gminę na terenie województwa i 
całej Polski.







Rezultaty

Zakup 16 kompletów nowych strojów sportowych.

Promocja Gminy Michałowice i TK Nowa Wieś, kultywowanie tradycji małej ojczyzny 
wśród zawodniczek poprzez odwołanie do symboli Gminy Michałowice i TK Nowa Wieś. 
Tworzenie więzi społeczności lokalnej poprzez uczestnictwo – kibicowanie w 
rozgrywkach II Ligii kobiet. 

Niestety ze względów pandemicznych, mecze rozgrywane są bez udziału publiczności. 
Dla naszych kibiców i sympatyków zdjęcia, relacje z meczów i wydarzeń są umieszczane 
na naszej nowej stronie internetowej tknowawies.pl.

http://www.tknowawies.pl/
http://www.tknowawies.pl/


ZADANIA PUBLICZNE 
- duże dotacje

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży, osób 
dorosłych, seniorów oraz rodzin z Gminy Michałowice.



„II LIGA KOSZYKÓWKI 
KOBIET W GMINIE 
MICHAŁOWICE” 
– duża dotacja.

Termin: 1.08.2020-31.12.2020



„PIŁKA KOSZYKOWA SPOSOBEM NA 
NOWĄ RZECZYWISTOŚĆ. POWRÓT 
DO NORMALNOŚCI  I UPRAWIANIA 
SPORTU W CZASIE PANDEMII” 
– duża dotacja.

Termin: 1.08.2020-31.12.2020



Działania podjęte w ramach dotacji

• Obóz szkoleniowy dochodzeniowy

• Treningi szkoleniowe i prowadzenie meczy

• Uczestnictwo w rozgrywkach (mecze mistrzowskie i towarzyskie)



Obóz szkoleniowy dochodzeniowy







Treningi szkoleniowe i prowadzenie meczy





Uczestnictwo w rozgrywkach - mecze 
mistrzowskie i towarzyskie II Liga Kobiet













Efekty realizacji zadania publicznego:

• Udział drużyny TK Nowa Wieś w rozgrywkach II Ligi Kobiet WOZKoszWM i PZKosz.

• Poprawa techniki, sprawności i kondycji fizycznej zawodniczek, poprzez mozolną pracę

• Organizacja letniego obozu szkoleniowo-sportowego

• Zorganizowanie dodatkowych zajęć z zakresu fitness, dietetyki jako uzupełnienie procesu 
szkoleniowego

• Uczestnictwo w zajęciach sportowych TK Nowa Wieś gwarantuje progresję umiejętności 
koszykarskich, wpływa bezpośrednio na zgranie zespołu, poprawę techniki i kondycji fizycznej 
zawodniczek co ma bezpośredni wpływ na poziom rozgrywanych meczy

• W dobie koronowirusa zawodniczki nauczyły się funkcjonować w nowej rzeczywistości, z 
zachowaniem rygorów sanitarnych



Dodatkowe efekty realizacji zadania 
publicznego:

• zmniejszenie poziomu negatywnych skutków procesów cywilizacyjnych oraz niewłaściwych zjawisk społecznych na terenie 
gminy Michałowice poprzez zapewnienie alternatywnych i zdrowych form spędzania czasu wolnego,

• możliwość kreowania własnej osobowości, samooceny i zwiększenie poczucia  wartości,

• zwiększenie poziomu życia mieszkańców poprzez dostęp do nowoczesnej infrastruktury sportowej, 

• zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez TK Nowa Wieś,

• wzrost świadomości społeczności lokalnej przynależności do „małej ojczyzny”, lokalnego patriotyzmu, dumy i poczucia 
własnej wartości podczas rozgrywanych spotkań - meczów.

• długofalowe skutki zdrowotne, wzrost aktywności fizycznej,

• wyższy stopień integracji drużyny,

• kształtowanie pozytywnych postaw we współzawodnictwie sportowym oparte na zasadach FAIR PLAY.



Dziękujemy 
Gminie Michałowice 

za wspieranie naszych działań.

Nasze działania nie byłyby możliwe bez wsparcia i 
przychylności Gminy Michałowice, rodziców i kibiców z Panią 

Wójt Małgorzatą Pachecką na czele. 


