
                         Plan imprez i akcji sportowo – rekreacyjnych  

                            organizowanych i współorganizowanych  

      przez  Miejski Ośrodek  Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą    

                                     w m-cu  STYCZEŃ  2022  r. 
 

1.  II runda Pucharu Polski w futsalu kobiet na szczeblu centralnym KKP „Warta” 

Gorzów Wlkp – TS „ROW” Rybnik 

- termin: 06.01.2022 r. godz. 14.00, 

- hala widowiskowo - sportowa MOSiR przy ul. Mickiewicza 8 

- udział 2 drużyn, około 30 osób. 

 

2.  Seminarium dzieci, młodzieży i dorosłych brazylijskiego jiu jitsu.  

- termin: 08.01.2022 r. godz. 10.00, 

- hala widowiskowo – sportowa MOSiR przy ul. Mickiewicza 8, 

- udział około 50 osób. 

 

3. III Memoriał imieniem Marcina Bąka  Polsko – Niemiecki turniej tenisa 

stołowego  w kategoriach wiekowych: do 30 lat,  31 – 45 lat, 46 – 60 lat,  

61 i więcej. 

 - termin: 15.01.2022 r. godz. 10.00,  

 - hala sportowa MOSiR przy ul. Wojska Polskiego 6, 

 - planowany udział 80 osób. 

 

4.  III. Memoriał imieniem Marcina Bąka  Polsko – Niemiecki turniej tenisa 

stołowego OPEN. 

- termin: 16.01.2022 r. godz. 10.00, 

- hala sportowa MOSiR przy ul. Wojska Polskiego 6, 

- planowany udział około 70  osób. 

 

5. Zajęcia sportowo – rekreacyjne  - turniej halowej piłki nożnej dla uczniów klas  

I – IV szkół podstawowych  – „Ferie zimowe na sportowo”. 

- termin: 17.01.2022 r. godz. 10.00 – 12.00, 

- hala sportowa MOSiR przy ul. Mickiewicza 8, 

- planowany udział około 50 osób.  

 

6. Zajęcia sportowo – rekreacyjne – turniej halowej piłki nożnej dla uczniów klas  

    V – VIII szkół podstawowych – „Ferie zimowe na sportowo”. 

    - termin: 18.01.2022 r. godz. 10.00 – 12.00, 

    - hala sportowa MOSiR przy ul. Mickiewicza 8, 

    - planowany udział około 50 osób. 

 

7. Wyjazd dzieci i młodzieży na basen „Słowianka” – „Ferie zimowe na sportowo”. 

- termin: 19.01.2022 r. godz. 9.00 – wyjazd spod stadionu, 

-  basen „Słowianka” w Gorzowie Wlkp., 

- planowany udział około 40 osób. 

 



8. Zajęcia sportowo – rekreacyjne – turniej piłki siatkowej dziewcząt dla uczniów 

szkół podstawowych – „Ferie zimowe na sportowo”. 

- termin: 20.01.2022 r. godz. 10.00 – 12.00, 

- hala sportowa MOSiR przy ul. Mickiewicza 8, 

- planowany udział około 40 osób. 

 

9. Zajęcia sportowo – rekreacyjne -  Grand Prix dziewcząt i chłopców w tenisie 

stołowym – „Ferie zimowe na sportowo”. 

- termin: 21.01.2022 r. godz. 10.00 – 12.00, 

- hala sportowa MOSiR przy ul. Wojska Polskiego 6, 

- planowany udział około 30 osób. 

 

10.  Turniej halowej piłki nożnej pracowników firm i zakładów pracy o „Puchar    

 Przewodniczącego Rady Miasta”. 

 - termin: 22.01.2022 r. godz. 10.00, 

 - hala sportowa MOSiR przy ul. Mickiewicza 8, 

 - planowany udział 8 drużyn, około 100 osób. 

  

11.  Zajęcia sportowo – rekreacyjne – halowy turniej piłki nożnej dziewcząt klas  

 I – IV szkół podstawowych – „Ferie zimowe na sportowo”. 

 - termin: 24.01.2022 r. godz. 10.00 – 12.00, 

 - hala sportowa MOSiR przy ul. Mickiewicza 8, 

 - planowany udział około 50 osób. 

 

12.  Zajęcia sportowo – rekreacyjne - Turniej piłki ręcznej chłopców – „Ferie 

zimowe na sportowo”. 

- termin: 25.01.2022 r. godz. 10.00 – 13.00, 

- hala sportowa MOSiR przy ul. Mickiewicza 8, 

- planowany udział około 40 osób. 

 

13. Wyjazd dzieci i młodzieży na basen „Słowianka” – „Ferie zimowe na sportowo”. 

- termin: 26.01.2022 r. godz. 9.00 – wyjazd spod stadionu, 

- basen „Słowianka” w Gorzowie Wlkp., 

- planowany udział około 40 osób. 

 

14.  Zajęcia sportowo – rekreacyjne  - turniej zapaśniczy dziewcząt i chłopców, 

mocowanie się na macie – „Ferie zimowe na sportowo”.  

- termin: 27.01.2022 r. godz. 10.00 – 13.00, 

- hala sportowa przy ul. Mickiewicza 8, 

- planowany udział około 50 osób. 

 

15.  Zajęcia sportowo – rekreacyjne – Grand Prix w tenisie stołowym dziewcząt  

 i chłopców – „Ferie zimowe na sportowo”. 

- termin: 28.01.2022 r. godz. 10.00 – 12.00, 

- hala sportowa MOSiR przy ul. Wojska Polskiego 6, 

- planowany udział około 30 osób. 



 

16.  Noworoczny turniej halowej piłki nożnej skrzatów  rocznik 2015 i mł. „RAVEN  

CUP” o „Puchar  Prezesa Raven”   

- termin: 29.01.2022 r. godz. 10.00, 

- hala widowiskowo – sportowa MOSiR przy ul. Mickiewicza 8, 

- planowany udział około 150 osób. 

 

17.  Noworoczny turniej halowej piłki nożnej żaków rocznik 2013 i mł. „IKKA   

 Suchomel CUP” o „Puchar Prezesa IKAA Suchomel”. 

- termin: 30.01.2022 r. godz. 10.00 – 13.00, 

- hala widowiskowo - sportowa MOSiR przy ul. Mickiewicza 8, 

- planowany udział około 30 osób. 

 

18.   Bieg rekreacyjny dzieci, młodzieży i dorosłych „Policz się z cukrzycą”. 

- termin: 30.01.2022 r. godz. 15.00, 

- teren parku miejskiego, 

- planowany udział około 100 osób. 

 

19.  Nieodpłatne udostępnienie obiektów  sportowych dla potrzeb zajęć  

            treningowych dla kostrzyńskich stowarzyszeń kultury fizycznej:     

            SKF  „Olimp”, UKS „Jedynka”, UKS „Warta”, TS „Celuloza”, UKS Akademia  

            Futbolu, UKS „Czwórka”, UKS „Celuloza”,  MUKS „Przyjaciół Sportu”,  

            SKF Aikido Renshu  . 

          - termin:  03 - 31.01. 2022  r., 

          - zgodnie z harmonogramem  zajęć treningowych, 

          - hala i stadion sportowy MOSiR  przy ul. Niepodległości 11, ul. Wojska Polskiego 8,  

            ul. Mickiewicza 8. 

          - planowany udział 200 - 240 osób w każdym dniu prowadzonych zajęć sportowych. 


