
Uczniowski 
Klub Sportowy

Nowa Wieś



„Udział młodzieży 
w Ćwierćfinale 

Mistrzostw Polski w 
koszykówce kobiet 

w kategorii Juniorka 
U17K”

– krótkie zadanie. 

Termin: 25.03.2021-
30.04.2021



Prezentacja krótkiego zadania 
publicznego zrealizowanego z dotacji 

Gminy Michałowice w roku 2021



UKS Nowa 
Wieś

UKS Nowa Wieś jest odpowiedzią na potrzeby
środowiska.

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.



Ćwierćfinały 
Mistrzostw Polski

Drużyna UKS Nowa Wieś w kategorii Juniorka U17K, w sezonie 2020/2021 
reprezentowała naszą gminę w rozgrywkach WOZKoszWM i uzyskała awans do 
Ćwierćfinałów Mistrzostw Polski, w dniach 26-28 marca 2021.

Udział w ćwierćfinałach pozwolił promować naszą Gminę Michałowice. 

Dzięki ćwierćfinałom nasze podopieczne, przekonały się, że niemożliwe nie 
istnieje.

26 marca 2021 będąc w połowie drogi do Bochni otrzymaliśmy wiadomość o 
zawieszeniu wszystkich rozgrywek i podjęliśmy decyzję o powrocie.



Kontynuacja Ćwierćfinałów 
Mistrzostw Polski U17K, Bochnia 
01-03.05.2021
Pierwotnie turniej miał zostać rozegrany w dniach 26-28 marca 
br., jednak ze względu na wprowadzone restrykcje spowodowane 
pandemią turniej został zawieszony.

W dniach 1-3 maja w Bochni o awans do fazy półfinałowej 
Młodzieżowych Mistrzostw Polski przystąpiły: MOSiR Bochnia, 
MKS MOS Betard Wrocław – ISWJ KMS Stalmach Wisła oraz UKS 
Nowa Wieś.

W związku z sytuacją epidemiologiczną wszystkie mecze 
rozegrano bez udziału publiczności. Ze spotkań, które odbyły się 
w bocheńskiej Hali Widowiskowo-Sportowej im. W. 
Stawiarskiego, organizator turnieju prowadził transmisję na żywo.

Drużyna UKS Nowa Wieś zajęła III miejsce.









Rezultaty - efekty realizacji zadania 
publicznego:

• Udział w Ćwierćfinale Mistrzostw Polski w koszykówce kobiet w kategorii Juniorka 
U17K drużyny UKS Nowa Wieś – III miejsce. 

• Dziewczyny mogły rywalizować z drużynami z całej Polski doskonaląc swoje
koszykarskie umiejętności.

• Promocja Gminy Michałowice i Mazowsza na arenie ogólnopolskiej.

• Przygotowanie zawodniczek do dorosłego życia, wychowanie w duchu zdrowej 
rywalizacji sportowej, pokazanie, że niemożliwe nie istnieje.

• 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 dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez UKS Nowa 
Wieś, bezpośrednie transmisje ogólnodostępne,

• 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. 


