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Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mościsku w całym roku szkolnym 

uczestniczyli w 11 zawodach/turniejach sportowych w tym 4 szkolnych,  

7 międzyszkolnych (gminnych, międzygminnych oraz międzypowiatowych), 

rywalizując w 9 dyscyplinach sportowych. 
  

 
 
 



 
 

VIII JESIENNY TURNIEJ  w ,,CHIŃSKĄ PIŁKĘ NOŻNĄ”  
MOŚCISKO 2017 

 

 
 

    W czwartek 23 listopada 2017 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  w Mościsku odbył się już 

po raz ósmy 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:  

,,JESIENNE LIŚCIE”, „KOLOROWE LIŚCIE” i ,,KŁUJĄCE  JEŻE”. 

   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 I miejsce zajęły  ,,KŁUJĄCE JEŻE ”           (5 pkt.); 

                   II miejsce ,, JESIENNE LIŚCIE”                  (4 pkt.); 

                   III miejsce „KOLOROWE LIŚCIE ”           (3 pkt.); 

                 

 „Król strzelców”  

- kategoria dziewczęta  A.POLAK            (3 bramki);  

- kategoria chłopcy      K.DĄBROWSKI  (3 bramki).  

 

XI MIKOŁAJKOWY MIĘDZYPOWIATOWY TURNIEJ  UNIHOKEJA 

GRODZISZCZE 2017 

 
    Dnia 13 grudnia 2017r.  w szkole  filialnej w Grodziszczu  odbył się XI MIKOŁAJKOWY 

MIĘDZYPOWIATOWY TURNIEJ UNIHOKEJA.  

Organizatorami turnieju w ramach współpracy były następujące placówki oświatowe: 

- Szkoła Podstawowa w Budzowie z filią w Grodziszczu 

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mościsku 

  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 6 drużyn: 

   W sumie odbyło się 11 meczów 2x5min., w których zostały strzelone 43 bramki. Poziom 

umiejętności drużyn był wyrównany, nie brakowało emocji, rywalizacja była zacięta do ostatnich 

sekund meczów.   

Ostatecznie reprezentacja ZSzP w Mościsku zajęła VI miejsce  



IX NOWOROCZNY TURNIEJ ,,TRÓJEK KOSZYKARSKICH” 

MOŚCISKO 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 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 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 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, uczniowie mieli na przygotowanie tylko10 dni i nie mieli do dyspozycji profesjonalnego 

sprzętu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IX  OTWARTE ZAWODY PŁYWACKIE SZKÓŁ POSTAWOWYCH KLAS IV-VI 

O PUCHAR WÓJTA GMINY DZIERŻONIÓW 

AQUARIUS 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 2017 
,,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 2018 

        Dnia 16 maja odbyły się jubileuszowe X Otwarte Halowe Mistrzostwa w Skoku Wzwyż o 

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

zawodów byli: 

 Gmina Stoszowice; 

 Szkoła Podstawowa w Budzowie z Filią w Grodziszczu; 

 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach 

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

Ząbkowice 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 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 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. Reprezentacja 

liczyła 10 uczniów. 

   Największą niespodziankę sprawili: 

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

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

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. 

 

 
Były sukcesy i porażki ale już sam udział w zawodach/turniejach  jest zwycięstwem 

dla tych młodych adeptów szkolnej rywalizacji sportowej gdyż pokonali swoje lęki i obawy, 

a jak to mówił pewien klasyk ”Każda porażka jest początkiem sukcesu...” 

Serdecznie Dziękuję uczniom za udział w  turniejach/zawodach sportowych  

i pozytywne emocje, gratuluję wyników oraz aktywnie spędzonego roku szkolnego  

Życzę kolejnych sukcesów i bezpiecznie oraz aktywnie spędzonych wakacji. 

                                                                                       

                                                                                           

  Ze Sportowym Pozdrowieniem 

                                                                                            Grzegorz Różycki



 
 


