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SPRAWOZDANIE - „ AKCJA LATO NA SPORTOWO – 2022” 
DZIELNICY XV MISTRZEJOWIC

Tegoroczna Akcja Lato 2022 prowadzona na 
terenie Dzielnicy XV Mistrzejowice prze-
biegała w oparciu o ustalony i zatwierdzony 
plan i preliminarz wydatków. Strona interne-
towa Dzielnicy jak i uczestniczących placó-
wek SP 85, SP 89, SP 130 i Domu Kultury 
„Bursa”, plakaty i zaproszenia informowały 
o terminach prowadzonej akcji.
Bazę do prowadzenia akcji stanowiły boiska 
wielofunkcyjne i sale gimnastyczne szkół SP 
89 na os. Piastów, SP 130 na os. Oświecenia, 
SP 85 os. Złotego Wieku oraz Dom Kultury 
„Bursa. Zgodnie z wytycznymi GIS, MEN, 
MZ zachowano szczególne środki ostrożno-
ści.
W większości zaplanowane imprezy adreso-
wane były do dzieci i młodzieży mieszkań-
ców Dzielnicy XV pozostających w miejscu 
zamieszkania w okresie wakacji. Nie zapo-
mniano również o dorosłych i całych rodzi-
nach. 
Pomimo trudnych warunków organizacyj-
nych spowodowanych pandemią w okresie 
wakacyjnym w miesiącach lipcu i sierpniu 
udało się zorganizować: szereg imprez o cha-
rakterze sportowo – rekreacyjnym pn. „Ak-
cja Lato na Sportowo”, Dzielnicowy Mun-
dial 2022 o Puchar Przewodniczącego Rady 
i Zarządu, Dzielnicowy Volleyball oraz wiele 
konkursów sprawnościowych.
Tradycyjnie już dzieci naszych mieszkańców 
brały udział m.in. w wieloboju sprawnościo-
wym , turnieju piłkarskim pn. „Dzielnicowy 
Mundial” oraz licznych konkursach spraw-
nościowych. Działania rozpoczęto na boisku 
wielofunkcyjnym szkoły 89 os. Piastów już 
27.06.2022 r.
Każdorazowo po zakończeniu działań rekre-

acyjnych ciekawą i nową propozycją były 
pokazy sztuki Tajskiej Walki MUAY THAI, 
w których czynnie uczestniczyły wszystkie 
dzieci. Pokazy i instruktarz prowadził P. Ma-
riusz Kudłak z klubu MAXIMUS.
Rozpoczęcie działań nastąpiło w dniu 
27.06.2022 na boisku wielofunkcyjnym SP 
89, gdzie uczestniczyło 45 dzieci. 
Kolejne działania odbywały się w następują-
cych dniach:

- 27.06.2022 r. w SP 130 os. Oświecenia 
uczestniczyło 101 dzieci.
- 01.07.2022 r. na boisku wielofunkcyjnym 
SP 85 bawiło się 38 dzieci w wieku   1-4 
klasa. 
- 04.07.2022 r. na boisku SP 130 uczestniczy-
ło 111 dzieci.
- 04.07.2022r. na hali SP 89 os. Piastów 
uczestniczyło 43 dzieci. 
- 07.07.2022 r. w SP 85 os. Złotego Wieku 
uczestniczyło 35 dzieci.
- 11.07.2022 r. w SP 130 os. Oświecenia 
uczestniczyło 60.
- 11.07.2022 r. w SP 85 os. Złotego Wieku 
uczestniczyło 45.

W dniu 16.07.2022 zgodnie z terminarzem 
rozegrano Turniej Piłkarski pn. „Dzielnico-
wy Mundial 2022 o Puchar Przewodniczą-
cego Rady i Zarządu Dzielnicy XV Mistrze-
jowice”. Na boisku wielofunkcyjnym SP 
89 turniej rozegrano w dwóch kategoriach 
wiekowych: dzieci 10 – 14 lat i kat. młodzież 
starsza.
W kat. dzieci młodszych zwyciężył zespół 
FC Zieloni przed FC Barcelona i KS Czer-
woni. 

Zwycięski zespół wystąpił w składzie: Mate-
usz Durak, Oskar Solarz, Oskar Weber, Olek 
Wojciechowski, Grzegorz Puda, Arek Pach, 
Tymoteusz Szymanowicz i Tymek Plech.
W kat. młodzieżowej zwyciężył zespół: 
MKS Mistrzejowice przed  FC Gumowe, 
Błękitni Piast i Coco Jambo.
Zwycięscy grali w składzie: Patryk Gajda, 
Mateusz Dziura, Jakub Sawicki, Igor Chle-
bowski, Michał Lichwała, Włodek Sucho-
wiecki, Patryk Kawa, Mateusz Mędrecki i 
Patryk Herbszt.
Wśród wyróżnionych zawodników znaleź-
li się: Mateusz Mędrecki – Król strzelców, 
Dominik Czmil – najlepszy zawodnik i Alan 
Marszałek – najlepszy bramkarz.
W dniach 02.08 i 24.08.2022 r. wspólnie z 
Klubem Mirage na boisku SP 89 zorganizo-
wano 2 edycje sportowe wieloboju sprawno-
ściowego i tak 02.08.2022 r. dla 34 dzieci i 
24.08.2022 r. dla 26 dzieci.
W dniu 20.08.2022 r. przeprowadzono trady-
cyjny już „Dzielnicowy Volleyball”. Tym ra-
zem ze względu na pogodę turniej zorganizo-
wano w hali sportowej.  W turnieju wystąpiło 
7 zespołów o bardzo ciekawych nazwach: 4 
Fun, Perfect Team BVK, Ludzie Nietuzin-
kowi, 0,7 Zgłoś się, Banda Świra, KS Pro-
szowice i Spirited Animals,  które rozegrały 
łącznie 21 spotkań. Turniej rozegrany został 
w jednej grupie systemem każdy z każdym. 
W każdym zespole przez cały mecz występo-
wały przynajmniej po 2 kobiety.
W fi nale najlepsze okazały się zespoły:

1. Perfect Team BVK
2. Ludzie Nietuzinkowi
3. Banda Świra

4. 4 Fun
Wyróżnienia indywidualne MVP:
- Katarina Molcová - Perfect Team BVK
- Julia Madej – Ludzie Nietuzinkowi
- Katarzyna Angielska – Banda Świra
- Paulina Górnisiewicz – 4 Fun
- Jan David – Perfect Team BVK

W dniu 24. 08.2022 r. w SP 85 os. Złotego 
Wieku w wieloboju sprawnościowym uczest-
niczyło 43.

W dniu 27.08.2022 r. na boisku SP 89 od-
był się kolejny mecz piłkarski pomiędzy FC 
Piastów i zespołem „Gramy tylko w sobotę”. 
Zwyciężył ten drugi 6:3, a grał w składzie: 
Łukasz Rogowski, Tomasz Pietrzyk, Grze-
gorz Pietrzyk, Krystian Fyka, Dawid Kłap-
cia, Marcin Czapliński, Rafał Dworczyński i 
Karol Kowalówka.

Dzieci i młodzież – najlepsi uczestnicy tego-
rocznej akcji zarówno w konkurencjach indy-
widualnych jak i zespołowych otrzymywali  
dyplomy, nagrody rzeczowe oraz koszulki i 
worki sportowe, a wszyscy pozostali brelo-
ki, buttony, drobne upominki oraz napoje i 
słodycze ufundowane przez Radę dzielnicy 
XV Mistrzejowice i MOPS PAL Mistrzejo-
wice. Dodatkowo zespoły piłkarskie uczest-
niczące w cyklu turniejów pn. „Dzielnicowy 
Mundial - 2022” otrzymały poczęstunek w 
postaci pizzy.

Należy nadmienić, że oprócz koordynatora 
p. Leszka Tytko do tegorocznej „Akcji Lato 
2022” bardzo aktywnie włączyli się działa-

cze Ogniska TKKF „Apollo” w osobach:       
Doroty Radomskiej, Darka Dutkiewicza, 
Katarzyny Szwed, Teresy i Władysława Ło-
patki, Zbigniewa Kiecia, Mikołaja Opacha, 
Karoliny Widła,  Andrzeja Wiśniewskiego, 
Jerzego Piątkowskiego, Piotra Rylskiego 
oraz grupa wolontariuszy AWF.
Dzięki wsparciu Urzędu Miasta Krakowa 
i Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice przez 
okres wakacyjny w os. Piastów na boisku 
wielofunkcyjnym przy SP 89 prowadzone 
były dla dzieci i młodzieży, codziennie od 
poniedziałku do piątku, zajęcia rekreacyj-
no-sportowe w grach zespołowych w godz. 
18:00 – 21:00 (piłka nożna, siatkówka) oraz 
liczne konkursy sportowo-rekreacyjne. Co-
dziennie zajęcia prowadzone były przez 2 
instruktorów. Dziennie korzystało z zajęć 
15 – 25 dzieci. Ogółem z  wielu ciekawych 
form czynnego wypoczynku w okresie wa-
kacyjnym skorzystało ponad 900 dzieci i 
młodzieży.
Biorąc pod uwagę środki fi nansowe przy-
znane na Akcję przez  Radę Dzielnicy XV 
Mistrzejowice,  „Akcję Lato 2022” mimo 
wyjątkowych warunków należy uznać za 
bardzo udaną i jak zawsze cieszącą się du-
żym powodzeniem, zarówno wśród najmłod-
szych mieszkańców Mistrzejowic jak i uzna-
niem rodziców, którzy chętnie przyglądali 
się prowadzonej przez okres wakacji akcji. 
W wyniku realizowanego wydarzenia została 
stworzona relacja fotografi czna .

Koordynator Akcji Lato 2022
Leszek Tytko


