
Towarzystwo 
Koszykówki

Nowa Wieś



Lato 2021 - Aktywizacja kobiet poprzez 
organizację obozu szkoleniowego jako 

etap przygotowania do rozgrywek II Ligii 
kobiet – krótkie zadanie.

Termin: 15.08.2021 - 15.09.2021

Prezentacja zadań publicznych zrealizowanych z dotacji Gminy Michałowice w 2021 roku



TK
Nowa Wieś

Ideą TK Nowa Wieś jest aktywizacja poprzez sport 
(treningi i mecze) kobiet. 

W Gminie Michałowice jesteśmy jedynym 
Stowarzyszeniem  prowadzącym regularne zajęcia 
sportowe dla dziewcząt poprzez treningi i udział w 
oficjalnych rozgrywkach koszykówki WOZKoszWM i 
PZKosz.

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.



Działania podjęte 
w ramach dotacji

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



Zrealizowane 
zadania

1. Głównym celem obozu 
było przygotowanie 
motoryczne (szybkościowo-
siłowe) oraz techniki 
indywidualnej (skuteczność 
rzutu). 

2. Bardzo ważnym 
elementem przygotowania 
do sezonu była integracja 
zespołowa drużyny TK 
Nowa Wieś. 



Sposoby realizacji

1. Do dyspozycji mieliśmy 
obiekty: hala sportowa, 
siłownia, oraz teren plaży 
nadmorskiej. 

2. Zajęcia treningowe odbywały 
się cyklicznie codziennie w 
wymiarze 3 treningów w 
różnej konfiguracji. 
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Rezultaty - efekty 
realizacji zadania 
publicznego:

• Organizacja letniego obozu szkoleniowo-
sportowego.

• Przygotowanie drużyny TK Nowa Wieś do 
rozgrywek II Ligi Kobiet WOZKoszWM i PZKosz.

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

• W dobie koronowirusa zawodniczki nauczyły się 
funkcjonować, z zachowaniem rygorów 
sanitarnych.

• Promocja Gminy Michałowice i Mazowsza na 
arenie ogólnopolskiej.



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 dostępności społeczności lokalnej do nowoczesnej infrastruktury sportowej, 

• 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.



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. 


