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Nowa Wieś

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.



ZADANIE PUBLICZNE 
- duże dotacje

„SZKOLENIE I WSPÓŁZAWODNICTWO W PIŁCE KOSZYKOWEJ KOBIET W 
GMINIE MICHAŁOWICE JAKO SPOSÓB NA SPEŁNIENIE POTRZEB 

EMOCJONALNYCH I SPOŁECZNYCH W OBECNEJ SYTUACJI PANDEMII.”

Termin: 04.01-31.12.2021



SZKOLENIE I WSPÓŁZAWODNICTWO W PIŁCE KOSZYKOWEJ KOBIET W 
GMINIE MICHAŁOWICE JAKO SPOSÓB NA SPEŁNIENIE POTRZEB 
EMOCJONALNYCH I SPOŁECZNYCH W OBECNEJ SYTUACJI PANDEMII

Zadanie dotyczyło realizacji cyklu szkoleniowego tygodniowego, miesięcznego i 
rocznego w obiektach sportowych przy  Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi 
(okres przygotowawczy i cykle treningowe), w halach sportowych drużyn biorących 
udział w rozgrywkach WOZKosz. i PZKosz. oraz na obiektach sportowych (siłownie, 
basen, hale) w miejscach obozów szkoleniowych, na terenie całego kraju.

Zadanie było realizowane zgodnie z aktualnymi obowiązującymi regulacjami i 
ograniczeniami dotyczące sytuacji epidemicznej. Dotyczyło wszelkich obostrzeń 
związanych z bezpieczeństwem uczestników zadania tj: ilość osób, dezynfekcja hali i 
sprzętu, szatni, indywidualne picie dla każdego uczestnika.

Odbiorcą zadania były absolwentki szkoły w Nowej Wsi, wychowanki UKS Nowa Wieś 
oraz mieszkanki Gminy Michałowice, które osiągnęły pełnoletniość i reprezentowały 
naszą Gminę rozgrywając mecze mistrzowskie II Ligi Kobiet w Towarzystwie Koszykówki 
Nowa Wieś.







Podjęte działania

• Treningi szkoleniowe i prowadzenie meczy,

• Uczestnictwo w rozgrywkach - mecze mistrzowskie i towarzyskie,

• Przygotowanie motoryczne i siłownia, przygotowanie mentalne, 
konsultacje dietetyczne, basen i fitness.





Mecze mistrzowskie i
towarzyskie
II Liga Kobiet
IV miejsce w rozgrywkach 
WOZKosz.











Obóz 
szkoleniowo-
przygotowawczy 

odbył się w terminie 17-28 sierpień 
2021 na półwyspie helskim, w 
miejscowości Hel. 



Obóz szkoleniowy Hel 2021



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. 


