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   Grudzień to oczywiście miesiąc oczekiwania jak i samych świąt Bożego Narodzenia, związanych 

z nimi życzeń, spotkań w gronie rodzinnym, najbliższych ale to również dobry czas na różne 

podsumowania kończącego się roku.  

    Poniżej przedstawiamy najważniejsza wydarzenia sportowo-rekreacyjne, których organizatorami 

lub  współorganizatorami był  Zespół Szkolno-Przedszkolnego w Mościsku oraz zawody sportowe, 

w których mieli okazje brać udział uczniowie powyższej placówki. 

       W 2018 roku uczniowie  uczestniczyli w ponad 15 szkolnych, międzyszkolnych  

zawodach/turniejach sportowych (gminnych, międzygminnych oraz międzypowiatowych), 

rywalizując w ponad 12 dyscyplinach sportowych. 

 

IX NOWOROCZNY TURNIEJ ,,TRÓJEK KOSZYKARSKICH” 

MOŚCISKO , STYCZEŃ 2018 
    Dnia 16 stycznia 2018r w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mościsku odbył się po raz 

dziewiąty NOWOROCZNY TURNIEJ TRÓJEK KOSZYKARSKICH. Celem organizacji zawodów 
była popularyzacja mini koszykówki, propagowanie zasady ,, fair play” oraz rozwijanie 

umiejętności zespołowych. W turnieju wzięły udział 3 drużyny : ,,PIROTECHNICY”, 

,,WYBUCHOWE FAJERWERKI”, 

„BŁYSZCZĄCE FAJERWERKI”.  Zawody odbywały się systemem „każdy z każdym”, w sumie 

odbyły się 3 mecze  2x5min. Ostatecznie rywalizacja zakończyła się następująco:  

 I miejsce    ,,WYBUCHOWE FAJERWERKI”       (6 pkt.) 

 II miejsce   ,,BŁYSZCZĄCE FAJERWERKI”        (4 pkt.) 

 III miejsce: ,,PIROTECHNICY”                             (2 pkt.) 

,,Najskuteczniejszy Zawodnik”  Marek Zieliński (14pkt) 

 
VII WALENTYNKOWY TURNIEJ „PAR PIŁKARSKICH” 

MOŚCISKO, LUTY 2018  
 Z okazji  Dnia Zakochanych – Walentynek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mościsku odbył 

się już po raz siódmy WALENTYNKOWY TURNIEJ „PAR PIŁKARSKICH”.  Celem organizacji 

zawodów była popularyzacja mini piłki halowej,  integracja uczniów szkoły podstawowej. W 

turnieju wzięło udział 6 par/drużyn.  

   Mecze rozgrywane były systemem ,,każdy z każdym”. Za wygrany mecz drużyny otrzymywały 3 

pkt, za remis 2 pkt, za przegrany mecz 1 pkt. W sumie odbyło się  10 meczów (2x5min).  

 Ostatecznie  rywalizacja zakończyła się następująco: 

    I miejsce  „Walentynkowa Radość” 

  II miejsce  „Szczęśliwe Serca” 

 III miejsce „Walentynkowe Serca”    

 IV miejsce „Przebite Serca” 

  V miejsce „Połówki Serc”      

VI miejsce „Miłość Sprawia Radość”            

  „Królową Strzelców”VII WALENTYNKOWEGO TURNIEJU PAR PIŁKARSKICH 

 została K.Bańkowska (1 bramka) 

  „Królem  strzelców” VII WALENTYNKOWEGO TURNIEJU PAR PIŁKARSKICH 

  został  O.Cichy (5 bramek) 



X WIELKANOCNY TURNIEJ w ,,RZUCANKĘ SIATKARSKĄ” 

MOŚCISKO, MARZEC 2018 

     W poniedziałek 26 marca 2018r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  w Mościsku odbył się już 

po raz dziesiąty WIELKANOCNY TURNIEJ w ,,RZUCANKĘ SIATKARSKĄ”. 

   Celem organizacji zawodów była popularyzacja mini piłki siatkowej, kształtowanie nawyków 

aktywnego uczestnictwa w sporcie i rekreacji oraz propagowanie zasady „czystej gry”.  

    Do zawodów zgłosiły się trzy ”drużyny mieszane”: „WIELKANOCNE ZAJĄCZKI”,  

„WIELKANOCNE BARANY”, „MAŁE JAJECZKA” . Turniej rozgrywany był systemem „każdy 

z każdym”. W sumie rozegrane zostały trzy mecze.  

Klasyfikacja końcowa turnieju: 

I miejsce  ,,WIELKANOCNE BARANY”      (6 pkt.) 

II miejsce  ,,MAŁE JAJECZKA”                   (4 pkt.)                        

III miejsce „WIELKANOCNE ZAJĄCZKI” (2 pkt.) 

 

 

XIII HALOWE MISTRZOSTWA POWIATU DZIERŻONIOSKIEGO  

W SKOKU WZWYŻ 

BIELAWA, KWIECIEŃ 2018 

,,Złoto” w powiecie dla ucznia ZSzP z Mościska 
  Dnia 25 kwietnia na Sali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 7 w Bielawie z Oddziałami 

Integracyjnymi odbyły się po raz trzynasty OTWARTE HALOWE MISTRZOSTWA POWIATU 

DZIERŻONIOSKIEGO W SKOKU WZWYŻ w kategorii chłopców. Liczba uczniów z 10 szkół, 

którzy podjęli zaproszenie i walczyli o medale w tym dniu sięgnęła ponad 100 osób. Szkołę jak  

i Gminę Dzierżoniów reprezentowało 3 uczniów. Bardzo udany występ zanotował uczeń ZSzP  

z Mościska Marek Zieliński, który z wynikiem 110cm zdobył I miejsce. Należy podkreślić, że był 

to debiut i nie mieli do dyspozycji profesjonalnego sprzętu. 

 

 

 

IX  OTWARTE ZAWODY PŁYWACKIE SZKÓŁ POSTAWOWYCH KLAS IV-VI 

O PUCHAR WÓJTA GMINY DZIERŻONIÓW 

AQUARIUS, KWIECIEŃ 2018 

,,Jak ryby w wodzie-epizod dziewiąty” 
    W piątek 27 kwietnia 2018 r na pływalni ,,AQUARIUS” odbyły się po raz dziewiąty  ZAWODY 

PŁYWACKIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS IV- VI O PUCHAR WÓJTA GMINY 

DZIERŻONIÓW.  

  Organizatorami wydarzenia byli: 

Gmina Dzierżoniów, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mościsku, Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Bielawie.  

  Celem organizacji zawodów było doskonalenie umiejętności pływackich, promowanie zasad 

bezpiecznego pływania i popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży gmin wiejskich oraz 

integracja poprzez rywalizację sportową uczniów szkół sąsiadujących gmin. 

  W zawodach udział wzięli uczniowie 5 szkół, z 2 powiatów i 2 gmin. 

    Rywalizowano w 9 konkurencjach w zależności od umiejętności i wieku.  

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mościsku zdobyli 1 medal: 

II miejsce  ALEKSANDER MARTEWICZ     
. 

 



II ZAWODY PŁYWACKIE SZKÓŁ POSTAWOWYCH KLAS I-III 

O PUCHAR WÓJTA GMINY STOSZOWICE  

AQUARIUS, KWIECIEŃ 2018 
,,Jak ryby w wodzie-epizod drugi” 

   W piątek 27 kwietnia 2018r na pływalni ,,AQUARIUS” odbyły się II ZAWODY PŁYWACKIE 

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS I-III O PUCHAR WÓJTA GMINY STOSZOWICE.  
  Organizatorami imprezy byli: 

Gmina Stoszowice, Szkoła Podstawowa w Budzowie z filią w Grodziszczu, Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Bielawie, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stoszowicach 

  Celem organizacji zawodów było doskonalenie umiejętności pływackich, promowanie zasad 

bezpiecznego pływania i popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży gmin wiejskich oraz 

integracja poprzez rywalizację sportową uczniów szkół sąsiadujących gmin.  

  W zawodach udział wzięli uczniowie 5 szkół, z 2 powiatów i 2 gmin.                                     

   Rywalizowano w 8 konkurencjach w zależności od umiejętności i wieku.  

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mościsku zdobyli  4 medale: 

II miejsce    MARCELI KAWIŃSKI  

III miejsce  WIKTORIA SZÓSTKA              

III miejsce OLIWIA TRELIŃSKA  

III miejsce DANIEL KRÓLCZYK                                  

 

X OTWARTE HALOWE MISTRZOSTWA W SKOKU WZWYŻ 

O PUCHAR WÓJTA GMINY STOSZOWICE  

GRODZISZCZE, MAJ 2018 
        Dnia 16 maja odbyły się jubileuszowe X Otwarte Halowe Mistrzostwa w Skoku Wzwyż o 

Puchar Wójta Gminy Stoszowice. Patronat zawodów objął Wójt Gminy Stoszowice, natomiast 

organizatorami zawodów byli: Gmina Stoszowice i Szkoła Podstawowa w Budzowie z Filią w 

Grodziszczu oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach. 

   Celem imprezy była popularyzacja skoku wzwyż na terenie gminy Stoszowice i powiatu 

ząbkowickiego oraz gmin i powiatów sąsiadujących, oraz kształtowanie nawyków aktywnego 

uczestnictwa w sporcie i rekreacji jak i integracja po przez rywalizację sportową uczniów 

sąsiadujących gmin i powiatów. 

   W zawodach udział wzięło ok 70 uczniów z 8 szkół, 4 gmin i 2 powiatów. 

Wielu uczestników ustanowiło swoje rekordy życiowe. Nie brakowało pozytywnych emocji  
Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego zdobyli 2 medale: 

I miejsce - Marek Zieliński               115cm  

III miejsce - Oliwier Cichy                110cm 

VII DRUŻYNOWY WIELOBÓJ LEKKOATLETYCZNY  
O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY DZIERŻONIÓW 

KSIĄŻNICA, MAJ  2018 
   W czwartek 24 maja w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w 

Książnicy odbył się VII DRUŻYNOWY WIELOBÓJ LEKKOATLETYCZNY  O PUCHAR 

PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY DZIERŻONIÓW   

  Na boisku sportowym  drużyna gości z Czech i czterech drużyn szkół podstawowych Gminy 

Dzierżoniów oraz drużyna Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Grodziszczu z Gminy 

Stoszowice rywalizowały o puchary w sześciu konkurencjach typowo lekkoatletycznych. 

Rywalizacja odbywała się w 6 konkurencjach i była zacięta oraz wyrównana, nie brakowało 

sportowych emocji . Uczniowie zachowując zasadę „fair play” walczyli o cenne punkty do końca 

ostatniej konkurencji.  

  Reprezentacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mościsku zajęła  wysokie miejsca w 

poszczególnych konkurencjach w wyniku czego ostatecznie w klasyfikacji drużynowej zakończyła 

wielobój zajmując  I  miejsce - (31 pkt.)  



VII POWIATOWY MITYNG LEKKOATLETYCZNY O PUCHAR BURMISTRZA  

MIASTA BIELAWA  

BIELAWA, CZERWIEC 2018 

„3 medale dla uczniów Szkoły Podstawowej w Mościsku” 
     Dnia 7 czerwca w Szkole Podstawowej Nr 7 z Oddziałami Gimnazjalnymi odbył się  

VII POWIATOWY MITYNG  LEKKOATLETYCZNY O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA 

BIELAWA. Zawody rozegrane zostały w trzech konkurencjach: bieg na 60 m, skok w dal i bieg 

sztafetowy 6x120m.W zawodach wzięło udział ponad 150 uczniów ze szkół podstawowych 

powiatu dzierżoniowskiego. 

  Gminę Dzierżoniów reprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Mościsku. 

 Największą niespodziankę sprawili: 

Piotr Dolinny, który zdobył  srebrny medal w biegu na 60 metrów;  

Nikola Słowikowska, która zdobyła brązowy medal w biegu na 60 metrów; 

Marek Zieliński, który zdobył brązowy medal w skoku w dal. 

   Za bardzo duży sukces można uznać również IV miejsca Olimpii Dudek w biegu na 60 metrów, 

Marka Zielińskiego w biegu na 60 metrów, Karola Witomskiego w skoku w dal, jak V miejsca 

Natalii Sałackiej i Nikoli Słowikowskiej w skoku w dal .Wyniki  pozostałych uczniów, są nowymi  

rekordami życiowymi. 

  Na zakończenie części sportowej odbyła się sztafeta 6x120, w której to ostatecznie reprezentacja 

zajęła IV miejsce.  

   W klasyfikacji drużynowej reprezentacja zajęła IV miejsce. 

 

Dzień Sportu  
   PIŁAWA DOLNA, WRZESIEŃ  2018 

       W pierwszą sobotę roku 2018/2019 szkolnego już po raz drugi Fundacja Orły Sportu 

zainicjowała "Dzień Sportu na Orliku" - jedyne w swoim rodzaju wydarzenie odbywające się na 

orlikach w całym kraju. Do akcji przyłączyła się również gmina Dzierżoniów. 

   Powyższe wydarzenie odbyło się  na orliku w Piławie Dolnej. Zawody otworzył Wójt Gminy 

Dzierżoniów Marek Chmielewski. Następnie reprezentacje czterech szkół gminnych m.in. Zespołu 

Szkolnego Przedszkolnego w Mościsku, składające się z uczniów, rodziców i opiekunów 

przystąpiła do rywalizacji w której najważniejsza była wspólna ”zabawa sportem”. 

  Ostatecznie reprezentacja szkoły zajęła III miejsce. 

 
 

Otwarte Jesienne Biegi Przełajowe Strefy V i VI                                     

DOBROCIN, WRZESIEŃ 2018                                                                  
„2 medale dla uczniów Szkoły Podstawowej w Mościsku” 

   Dnia  20 września w Dobrocinie odbyły się Otwarte Jesienne Biegi Przełajowe Strefy V i VI 

Rywalizacja odbywała się w różnych kategoriach wiekowych, w podziałem na dystans oraz płeć 

zawodników. Najmłodsi pokonywali trasy o długości 300 i 600 metrów, starsi natomiast trasy  na 

dystansach od 800 do 3000 metrów. 

     W wydarzeniu wzięła udział również reprezentacja Szkoły Podstawowej w Mościsku, która 

zdobyła dwa medale dla Gminy Dzierżoniów i powiatu dzierżoniowskiego 

 Olimpia Dudek – II miejsce 

 Marek Zieliński – II miejsce 

Organizatorzy przygotowali też specjalny bieg dla wszystkich, którzy chcieli uczcić setną rocznicę 

odzyskania niepodległości przez Polskę. "Bieg Radości na 100-lecie Niepodległości" o dystansie 

4000 metrów rozgrywany był w kategorii OPEN. 

 



Liga BMX – MTB,  PAŹDZIERNIK 2018 
I ETAP –TUSZYN  

     W poniedziałek 15 października na terenie Szkoły Podstawowej w Tuszynie odbył się 

 I etap Dzierżoniowskiej Ligi BMX – MTB. Do rywalizacji przystąpiło 33 zawodniczek i 

zawodników ze szkół podstawowych z Tuszyna, Dzierżoniowa, Bielawy, Mościska i Uciechowa. 

Uczestnicy, w zależności od kategorii wiekowej, mieli do pokonania dystans od 300 do 1500 

metrów. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Mościsku zajęli następujące miejsca 
 CHŁOPCY ROCZNIK 2008-2009 

  10.Piotr Dolinny (ZSP Mościsko) 

 DZIEWCZĘTA ROCZNIK 2006-2007 

   3. Zuzanna Dąbrowska (ZSP Mościsko) 

 

I ETAP – DZIERŻONIÓW  
      We wtorek 16 października na Alei Bajkowych Gwiazd w Dzierżoniowie odbył się  

II etap Dzierżoniowskiej Ligi BMX – MTB czyli jazda indywidualna na czas. Do rywalizacji 

przystąpiło 39 zawodniczek i zawodników ze szkół podstawowych z Tuszyna, Dzierżoniowa, 

Bielawy, Pieszyc, Mościska i Jaźwiny. Uczeń Szkoły Podstawowej w Mościsku zajął następujące 

miejsce 
CHŁOPCY ROCZNIK 2008-2009 

4. Piotr Bieńkowski 

 
III ETAP - DZIERŻONIÓW 

      W czwartek 18 października na Alei Bajkowych Gwiazd w Dzierżoniowie odbył się  

III etap Dzierżoniowskiej Ligi BMX – MTB. Do rywalizacji przystąpiło 45 zawodniczek i 

zawodników ze szkół podstawowych z Dzierżoniowa, Bielawy, Pieszyc, Tuszyna, Mościska i 

Jaźwiny. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Mościsku zajęli następujące miejsca 
CHŁOPCY ROCZNIK 2008-2009 

3.Piotr Bieńkowski 

4.Piotr Dolinny 
 DZIEWCZĘTA ROCZNIK 2006-2007 

3.Zuzanna Dąbrowska 

 
 

FINAŁ DZIERŻONIOWSKIEJ LIGI BMX-MTB – DZIERŻONIÓW 
     W piątek 19 października na Alei Bajkowych Gwiazd w Dzierżoniowie odbył się Finał 

Dzierżoniowskiej Ligi BMX – MTB. Do rywalizacji przystąpiło 50 zawodniczek i zawodników ze 

szkół podstawowych z Dzierżoniowa, Bielawy, Pieszyc, Tuszyna, Mościska i Jaźwiny. Uczniowie 

Szkoły Podstawowej w Mościsku zajęli następujące miejsca 

CHŁOPCY ROCZNIK 2008-2009 

3.Piotr Bieńkowski 

4.Piotr Dolinny 
DZIEWCZĘTA ROCZNIK 2006-2007 

3.Zuzanna Dąbrowska 

 

 

 

 

 



 
„Bieg po Niepodległą” 

UCIECHÓW, LISTOPAD 2018 
    Setną rocznicę odzyskania niepodległości uczniowie Szkoły Podstawowej w Mościsku wraz z 

opiekunami  po raz pierwszy uczcili na sportowo w sobotę 10 listopada w Uciechowie w 

"Biegu po Niepodległą". Akcentem kończącym wydarzenie  było wypuszczenie w  hołdzie 

Niepodległej 100 balonów w niebo. 

 
SZTAFETA RADOŚĆI NA 100–LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 

MOŚCISKO , LISTOPAD 2018 
  W piątek 16 listopada 2018 r. na boisku sportowym przy Bibliotece Publicznej Gminy 

Dzierżoniów w Mościsku miało miejsce wydarzenie pn. Sztafeta Radości na 100-lecie Odzyskania 

Niepodległości. 

  Celem wydarzenia było: 

- Upamiętnienie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez ukazanie wartości  

   sportu, który może jednoczyć wszystkich polaków dla jednego celu jakim jest wspólnota  

narodowa 

- Zachęcenie do aktywności fizycznej uczniów i opiekunów z Gminy Dzierżoniów jak i gmin 

   sąsiadujących 

- Promocja olimpizmu, rywalizacji w duchu fair play oraz idei – „ważny jest udział a nie 

zwycięstwo” 

- Identyfikacja z barwami i symbolami narodowymi. 

  W sztafecie wzięło udział 100 uczniów reprezentujących cztery placówki oświatowe Gminy 

Dzierżoniów oraz szkołę filialną w Grodziszczu reprezentującą Szkołę Podstawową Budzowie. 

   Sztafeta Radości miała charakter patriotyczno – rekreacyjno - integracyjny co oznaczało, że 

wszyscy uczestnicy – uczniowie jak i opiekunowie -  tworzyli  jedną wspólną sztafetę gdzie każdy 

uczestnik pokonywał jedno pełne okrążenie z flagą, którą przekazywał  kolejnemu  uczniowi  lub 

opiekunowi. Drugą flagę (papierową z datą np.1818) wbijał w określone miejsce w wyniku czego z 

wszystkich 100 flag został utworzony napis  NIEPODLEGŁA. Mottem przewodnim   sztafety były 

słowa: „NIE MA RADOŚCI BEZ NIEPODLEGŁOŚĆI”. 

  Każdy z uczestników  otrzymał pamiątkowy medal, dyplom oraz drobny upominek- smycz do 

kluczy. 

IX JESIENNY TURNIEJ  w ,,CHIŃSKĄ PIŁKĘ NOŻNĄ” 

MOŚCISKO, LISTOPAD 2018 

 

     Dnia 27 listopada 2018 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  w Mościsku odbył się już po raz 

dziewiąty JESIENNY TURNIEJ  w ,,CHIŃSKĄ PIŁKĘ NOŻNĄ” . 

    Celem organizacji zawodów było umożliwienie uczniom uświadomienia sobie swoich mocnych 

stron i uczenie się ich rozpatrywania oraz propagowanie zasady „czystej gry” we 

współzawodnictwie. W turnieju wzięły udział 3 drużyny:  

,,KOLOROWE  LIŚCIE”, „SPADAJĄCE KASZTANY” i ,,GOŁE DRZEWA”. 

   Turniej rozgrywany był systemem „każdy z każdym”, za wygrany mecz drużyna otrzymywała 3 

pkt., za remis 2 pkt., za przegrane spotkanie 1 pkt. W sumie odbyły się 3 mecze 2x5min. 

Ostatecznie rywalizacja zakończyła się następująco: 

                   I miejsce   ,,SPADAJĄCE KASZTANY ”                (5 pkt.); 

                   II miejsce ,, KOLOROWE  LIŚCIE”                       (5 pkt.); 

                   III miejsce „GOŁE DRZEWA ”                                (2 pkt.) 

 „Król strzelców”-  K.WITOMSKI  (5 bramek) 

 „Najlepszy bramkarz”   - P.MAGDA   



 
 

WIELOBÓJ  RADOŚĆI NA 100–LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 
GRODZISZCZE, LISTOPAD 2018 

   W piątek 30 listopada 2018 r. na sali gimnastycznej szkoły filialnej w Grodziszczu odbyło się 

wydarzenie pn. Wielobój Radości na 100-lecie Odzyskania Niepodległości. 

  Celem wydarzenia było: 

- Upamiętnienie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez ukazanie wartości  

   sportu, który może jednoczyć wszystkich polaków dla jednego celu jakim jest wspólnota  

narodowa 

- Zachęcenie do aktywności fizycznej uczniów i opiekunów z Gminy Stoszowice jak i gmin 

   sąsiadujących 

- Promocja olimpizmu, rywalizacji w duchu fair play oraz idei – „ważny jest udział a nie 

zwycięstwo” 
- Identyfikacja z barwami i symbolami narodowymi. 

  Organizatorami wieloboju byli : 

Gmina Stoszowice, Szkoła Podstawowa w Budzowie z filią w Grodziszczu, Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Mościsku, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Srebrnej Górze  

 W wieloboju wzięły udział  4 reprezentacje: 

 Szkoła Podstawowa w Ostroszowicach, Szkoła Podstawowa w Mościsku,  Szkoła Podstawowa w 

Budzowie oraz Szkoła Filialna w Grodziszczu  

 Uczniowie rywalizowali w 4 konkurencjach sportowych nawiązujących do symboli narodowych 

oraz odpowiadali na pytania z wiedzy dotyczącej ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI . Mottem 

przewodnim wydarzenia były słowa „ NIE MA RADOŚCI BEZ NIEPODLEGŁOŚCI” 

  Ostatecznie reprezentacja szkoły w Mościsku zakończyła rywalizację na III miejscu 

 

 

 
XII MIKOŁAJKOWY TURNIEJ  UNIHOKEJA 

GRODZISZCZE, GRUDZIEŃ 2018 
   Dnia 12 grudnia 2018r. w Szkole  Filialnej w Grodziszczu  odbył się już po raz dwunasty 

MIKOŁAJKOWY  TURNIEJ UNIHOKEJA.  

Organizatorami turnieju w ramach współpracy byli: 

- Gmina Stoszowice 

- Szkoła Podstawowa w Budzowie z Filią w Grodziszczu 

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mościsku 

- Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Sportu w Stoszowicach 

  Celem organizacji zawodów była integracja uczniów sąsiadujących powiatów/gmin, 

popularyzacja gry unihokeja, propagowanie zasady „fair play” , propagowanie aktywności 

ruchowej, wzmocnienie zdrowia i kondycji uczestników. W turnieju wzięło udział 5 drużyn: 

   Powiat dzierżoniowski - Gminę Dzierżoniów - reprezentowały 2 drużyny: 

- Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika  w Ostroszowicach 

- Szkoła Podstawowa w Mościsku. 

  Powiat dzierżoniowski - Miasto Dzierżoniów -  reprezentowała 1 drużyna 

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa  Sióstr Salezjanek w Dzierżoniowie 

  Powiat ząbkowicki - Gminę Stoszowice - reprezentowały 2 drużyny: 

- Szkoła Podstawowa w Budzowie 

- Szkoła Filialna w Grodziszczu  

   Turniej rozgrywany był systemem ,,każdy z każdym”. Poziom umiejętności drużyn był 

wyrównany, nie brakowało emocji, rywalizacja była zacięta do ostatnich sekund meczów.   

  Ostatecznie Szkoła Podstawowa w Mościsku  rywalizacje zakończyła na V  miejscu 



 

  

 
 

      Cieszy bardzo fakt, że uczniowie z zaangażowaniem, aktywnie uczestniczyli w powyższych 

wydarzeniach, imprezach oraz mogli nabyć nowych doświadczeń, jak i integrować się po przez 

szkolną rywalizację sportową z uczniami z innych szkół, gmin i powiatów.  

  Gratulujemy nowych rekordów życiowych, „dobrej zabawy sportem szkolnym” i umiejętności 

przyjmowania z honorem nie tylko sukcesu ale porażki. 

  Serdecznie Dziękujemy za owocną współpracę, okazaną pomoc i wsparcie współorganizatorom, 

 a byli to:  

- Gmina Dzierżoniów; 

- Gmina Stoszowice; 

- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach; 

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie; 

- Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów im. Władysława Reymonta 

   Podziękowania składamy również placówkom oświatowym, z którymi mamy przyjemność  

współpracować, współorganizować zawody/turnieje, gościć na zawodach/turniejach, czy też 

uczestniczyć w imprezach sportowych organizowanych przez te szkoły, a były to:  

- Szkoła Podstawowa w Budzowie z filią w Grodziszczu; 

- Szkoła Podstawowa im . Mikołaja Kopernika w Ostroszowicach; 

- Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Piławie Dolnej; 

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tuszynie; 

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek w Dzierżoniowie; 

- Ekologiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Gimnazjum w Bielawie; 

- Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Gimnazjum w Bielawie. 

    Dziękujemy również nauczycielom, rodzicom, zaprzyjaźnionym mediom lokalnym, partnerowi 

medycznemu firmie An-Medical, oraz sympatykom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, którzy nas 

wspierają i współpracują z nami od wielu lat. 

 

W NOWYM ROKU 
ŻYCZYMY POMYŚLNOŚCI i SUKCESÓW ORAZ AKTYWNIE SPĘDZONYCH DNI  

                                                                                                                                                                   

Opr. Grzegorz Różycki



 
 


