
ZADANIA ZREALIZOWANE ZE 
ŚRODKÓW GMINY ZA 2021 r. 
- SKF ANPREL NOWA WIEŚ

Robert Zawadzki



1. Dotacja główna w terminie 01.02-31.12.2021r 
,,Piłka nożna sposobem na codzienność”.

▪ W tym zadaniu zrealizowaliśmy 
popołudniowo wieczorne zajęcia dla 
młodzieży, mieszkańców, zawodników 
klubowych, przez cały rok, trenując i grając 
mecze mistrzowskie, angażując o tego 
dostępne zasoby ludzkie i materialne, w 
sumie do 35 osób, na boisku w Granicy i na 
terenie boisk na Mazowszu.

▪ Treningi w rundzie wiosennej i częściowo 
jesiennej prowadził trener Robert Zawadzki 
oraz w rundzie jesiennej dołączyli Trener 
Michał Dumała i Instruktor Adam Wiśniewski, 
a zajęcia koordynował trener Robert 
Zawadzki. 

▪ Zapewniliśmy również mecze kontrolne i 
ligowe w weekendy, opłaciliśmy sędziów i 
związek, zakupiliśmy sprzęt sportowy.



1. Dotacja główna w terminie 01.02-31.12.2021r 
,,Piłka nożna sposobem na codzienność”.

▪ Wszystkie zadania zostały 
zabezpieczone, zgodnie z 
zaleceniami sanitarnymi.

▪ Wszystkie wyniki naszych 
meczów są publikowane w 
portalach internetowych i na 
stronach związku.



1. Dotacja główna w terminie 01.02-31.12.2021r 
,,Piłka nożna sposobem na codzienność”.

▪ Talent Warszawa 3-0 Anprel Nowa Wieś 14 sierpnia, 11:00

▪ Anprel Nowa Wieś 0-2 Białe Orły Warszawa 22 sierpnia, 17:00

▪ Orły Zielonka 4-3 Anprel Nowa Wieś 29 sierpnia, 20:00

▪ Anprel Nowa Wieś 5-0 Coco Jambo Warszawa 5 września, 19:15

▪ GKS Dąbrówka 3-6 Anprel Nowa Wieś 12 września, 18:00

▪ Anprel Nowa Wieś 2-0 Wkra Pomiechówek 19 września, 16:30

▪ Anprel Nowa Wieś 3-2 WKS Rząśnik 10 października, 16:45

▪ Huragan II Wołomin1-1 Anprel Nowa Wieś 17 października, 14:00

▪ Anprel Nowa Wieś 1-3 Wisła Jabłonna 24 października, 18:00

▪ Bóbr Tłuszcz 8-3 Anprel Nowa Wieś 30 października, 13:30

▪ Anprel Nowa Wieś 4-2 ŁKS Łochów 6 listopada, 17:00

▪ Anprel Nowa Wieś 3-4 Mazur Radzymin 21 listopada, 14:00



1. Dotacja główna w terminie 01.02-31.12.2021r 
,,Piłka nożna sposobem na codzienność”.

▪ Obecnie zajmujemy 7 
miejsce po rundzie jesiennej, 
z szansami na walkę o awans 
do wyższej klasy 
rozgrywkowej.

▪ Widać więc, że nasze mecze 
rozgrywamy, na sporym 
terenie, promując gminę, 
ciągle to w nowych 
miejscach.



2. Dotacja orlik w terminie 03.03-31.12.2021r. 
”Orlik-Centrum życia sportowego Gminy”.

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.



2. Dotacja orlik w terminie 03.03-31.12.2021r. 
”Orlik-Centrum życia sportowego Gminy”.

Prowadziliśmy i 
kontrolowaliśmy 
treningi i zajęcia 
klubowe oraz 
rezerwacje wieczorne, 
w reżimie sanitarnym, z 
zachowaniem kontroli, 
trener animator 
organizował turnieje 
piłkarskie dla dzieci i 
dorosłych, o Puchar 
Wójt Gminy 
Michałowice, gmina 
zakupiła nagrody



2. Dotacja orlik w terminie 03.03-31.12.2021r. 
”Orlik-Centrum życia sportowego Gminy”.

▪ Turniej 6 czerwca w którym uczestniczyły drużyny dziecięce 
rocznik 2012-2013,z naszej gminy, zwyciężył zespół UKS 
Nowa Wieś ,oraz turniej dla dorosłych, gdzie grało 8 drużyn 
po 10 zawodników każda.

▪ Turniej 20 czerwca organizowany prze RES Michałowice 
,przy współpracy z Gminą Michałowice, w kategorii Oldboy, 
w którym uczestniczyło 10 zespołów podzielonych na dwie 
grupy, grało około 70 zawodników, zwyciężył zespół z 
Ursusa.

▪ Turniej z okazji ,,DNIA NIEPODLEGŁOSCI”, zorganizowany 7 
listopada w kategorii  Młody Oldboy, w którym uczestniczyło 
8 zespołów podzielonych na dwie grupy, grało około 60 
zawodników, zwyciężył zespół Mantica oraz w kategorii 
dzieci rocznik 2013-2014, gdzie rywalizowały zespoły z 
naszej gminy, a zwyciężył ponownie zespół z Nowej Wsi.


