
            

          Plan imprez i akcji sportowo – rekreacyjnych organizowanych  

      i współorganizowanych przez  Miejski Ośrodek  Sportu i Rekreacji  

                   w Kostrzynie nad Odrą    w m-cu  LUTY  2023  r. 
 

1.  Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży „Ferie zimowe’2023” 

 - termin: 02 – 03.02.2023 r. godz. 10.00 – 12.00, 

                06 – 07.02.2023 r. godz. 10.00 – 12.00 

                09 – 10.02.2023 r. godz. 10.00 – 12.00 

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

 - udział w zajęciach w podanych dniach  10 – 15 osób. 

 

2.  Wyjazd dzieci i młodzieży na basen „Słowianka” do Gorzowa Wlkp.  

– „Ferie zimowe’2023”  

- terminy: 01.02.2023 r.  i 08.02.2023 r. godz. 9.00 – 14.00 

- basen „Słowianka” w Gorzowie Wlkp. 

- udział - ogółem 84 osoby.  

 

3. IV Polsko – Niemiecki memoriał  imieniem Marcina Bąka – turniej tenisa 

stołowego kobiet i mężczyzn. 

- termin: 04.02.2023 r. godz. 10.00, 

- hala sportowa MOSiR przy ul. Wojska Polskiego 6, 

- planowany udział około 90 kobiet i mężczyzn. 

 

4. Zajęcia sportowe dla dziewcząt MUKS „PS” – współorganizacja z MUKS „PS”. 

- termin: 06 – 10.02.2023 r. godz. 11.00 – 14.00, 

- hala sportowa MOSiR  przy ul. Wojska Polskiego 6, 

- planowany udział około 20 osób. 

 

5. Turniej halowej piłki nożnej dziewcząt – współorganizacja z MUKS „PS”. 

- termin: 11.02.2023 r. godz. 9.00 – 15.00, 

- hala sportowa MOSiR przy ul. Wojska Polskiego 6, 

- planowany udział około 50 dziewcząt. 

 

6. Turniej halowej piłki nożnej chłopców rocznika 2014 i młodsi – współorganizacja 

z Akademią TS „Celuloza”. 

- termin: 11.02.2023 r. godz.  10.30 – 13.00, 

- hala sportowa MOSiR przy ul. Mickiewicza 8, 

- planowany udział około 30 osób. 

 

7. Turniej halowej piłki nożnej dziewcząt – współorganizacja z MUKS „PS”. 

- termin: 18.02.2023 r. godz. 9.00 – 15.00, 

- hala sportowa MOSiR przy ul. Wojska Polskiego 6, 

- planowany udział około 60 dziewcząt. 

 

 



 

 

8. IV Ogólnopolska Gala „Piłkarskiego Lauru” – współorganizacja z Colloseum 

Marketing Sport. 

- termin: 18.02.2023 r. godzina 20.00, 

- sala widowiskowa Kostrzyńskiego Centrum Kultury przy ul. Fabrycznej 5, 

- planowany udział około 200 osób. 

 

9. XV Indywidualna Spartakiada Sportowo – Rekreacyjna Seniorów i Osób  

          Niepełnosprawnych – współorganizacja z zarządem KS „Człowiekiem Jestem”. 

          - termin: 21.02.2023 r. godz. 11.00, 

          - hala sportowa MOSiR przy ul. Niepodległości 11, 

          - planowany udział około 40 osób. 

 

      10. Turniej halowej piłki nożnej żaków i skrzatów – współorganizacja z Akademią  

           TS „Celuloza”. 

          - termin: 25.02.2023 r. godz. 10.30 – 13.00, 

          - hala sportowa MOSiR przy ul. Wojska Polskiego 6 – współorganizacja  

            z Akademią TS „Celuloza”.  

          - planowany udział około 40 osób. 

    

       11. Turniej halowej piłki nożnej drużyn amatorskich o „Puchar Pasji” 

- termin: 26.02.2023 r. godz. 10.00, 

- hala sportowa MOSiR przy ul. Mickiewicza 8, 

- planowany udział 14 drużyn, około 100 osób. 

 

12.  Nieodpłatne udostępnienie obiektów  sportowych dla potrzeb zajęć  

            treningowych dla kostrzyńskich stowarzyszeń kultury fizycznej:     

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

            „Celuloza”, UKS „Celuloza”, MUKS „Przyjaciół Sportu”, SKF Aikido Renshu,  

            Szkoła Tańca Quest, Aikido Renshau, Kostrzyński Klub Karate. 

          - termin:  01 - 28.02.2023  r., 

          - zgodnie z harmonogramem  zajęć treningowych na m-c luty, 

          - hala sportowa – stadion sportowy MOSiR  przy ul. Niepodległości 11, hala sportowa  

            przy ul. Wojska  Polskiego 6, hala sportowa przy ul.  Mickiewicza 8   

          - planowany udział 200 - 220 osób w każdym dniu prowadzonych zajęć sportowych. 

 

                  

    

        

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


