
SPRAWOZDANIE 

 

 

z działalności sportowej Międzyzakładowego Klubu Sportowego „Alit” w 

Ożarowie za 2017 rok 

 

 

 

Międzyzakładowy Klub Sportowy „Alit” działa na terenie miasta i gminy 

Ożarów, zajmuje się   organizowaniem i propagowaniem sportu wśród dzieci,  

młodzieży i dorosłych. Klub zrzesza  ok. 190 zawodników należących do trzech 

sekcji sportowych tj. piłka nożna, tenis stołowy i brydż sportowy. W celu 

podniesienia poziomu rywalizacji sportowej i promocji Gminy Ożarów klub 

zgłasza drużyny do rozgrywek organizowanych przez: 

– Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej 

– Świętokrzyski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego 

– Świętokrzyski Związek Brydża Sportowego 

 

Szkolenie w klubie prowadzi wykwalifikowana kadra trenerska z wieloletnim 

doświadczeniem. Trenerzy w celu podnoszenia kwalifikacji zobligowani są do 

udziału w corocznych szkoleniach i kurso-konferencjach organizowanych przez 

świętokrzyskie związki sportowe. 

 

 Największą i najbardziej popularną jest sekcja piłki nożnej, która realizuje 

rozgrywki w ośmiu grupach rozgrywkowych skupiając 165 osób: 

 

  

1. IV liga seniorów 

2. II- Drużyna A- Klasa ( tylko runda wiosenna) 

3. Junior młodszy (2001 i młodsi) 

4. Trampkarz starszy  (2003 i młodsi) 

5. Młodzik młodsi (2006 i młodsi) 

6. Orlik starszy (2007 i młodsi) 

7. Żaki – 2009 

8. Grupa naborowa – Akademia Alit Ożarów 

 

 

 W kadrze drużyny seniorów IV ligi świętokrzyskiej było 20 zawodników. 

W  rundzie wiosennej sezonu 2016/17 drużynę prowadził Piotr Chorab, natomiast 

w rundzie jesiennej sezonu 2017/2018 dotychczasowego trenera zastąpił Dariusz 

Pietrasiak, zespół przez niego prowadzony  zakończył rundę jesienną na 8 miejscu. 

Zajęcia treningowe odbywały się w okresie przygotowawczym 4 razy w tygodniu 



/styczeń, luty/ w trakcie sezonu rozgrywkowego 3-4 razy plus mecz mistrzowski. 

W zimowym okresie przygotowawczym odbyło się 10 meczów kontrolnych.  W 

zespole grali utalentowani młodzi zawodnicy z Ożarowa np.  Jakub Kończyk, 

Patryk Czerwonka, Michał Ciepliński, Kamil Wareliś. 

    

 II drużyna seniorów A Klasa prowadzona przez trenera Piotra Ożoga w 

2017 roku liczyła 20 zawodników, zawodnicy uczestniczyli w rozgrywkach 

ligowych województwa świętokrzyskiego. Rundę wiosenną zakończyli na 10 

miejscu na 16 drużyn. Niestety z powodu ograniczania kosztów i małego 

zainteresowania zawodników zespół zakończył rozgrywki na rundzie wiosennej 

sezonu 2016/2017 i nie przystąpił do rozgrywek w kolejnym sezonie. 

  

 Klub Alit to nie tylko drużyny seniorskie ale również a  być może przede 

wszystkim grupy młodzieżowe: 

  

 Drużyna Juniorów młodszych prowadzona przez trenera Jarosława 

Lipowskiego w 2017 roku  liczyła 18 zawodników, młodzież uczestniczyła w 

rozgrywkach ligowych województwa świętokrzyskiego, drużyna na półmetku 

sezonu zajęła    I miejsce w lidze , zajęcia odbywają się 2 - 3 razy w tygodniu. 

 

 Drużyna prowadzona przez trenera Emila Urbana uczestniczy w 

rozgrywkach ligi Trampkarz starszy zajmując II miejsce na zakończenie rundy 

jesiennej sezonu 2017/2018. W zajęciach odbywających się 2-3 razy w tygodniu 

uczestniczyło 19 osób 

 

 W drużynie Młodzik młodszy na treningi uczęszcza 18 zawodników. 

Zajęcia są prowadzone   w wymiarze 2 do 3 jednostek treningowych w tygodniu. 

Drużyna pod kierunkiem trenera Grzegorza Witka zakończyła rundę jesienną na 

III miejscu w tabeli. 

 

 W roku 2017 w treningach Orlików starszych uczestniczyło 20 chłopców, 

zajęcia  prowadzi  2-3 razy w tygodniu trener Piotr Ożóg. Drużyna  uczestniczy 

w rozgrywkach ligowych  organizowanych przez ŚZPN Kielce zajmując po 

rundzie jesiennej II miejsce. 

 

 Grupa Żaki licząca 25 zawodników prowadzona jest przez trenerów 

Grzegorza Witka i Piotra Ożoga. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu. Dzieci 

uczestniczą w zajęciach treningowych oraz mini turniejach organizowanych przez 

klub i ŚZPN Kielce zajmując czołowe lokaty. 

 

Grupa naborowa Akademia Piłkarska ALIT – liczy 25 dzieci w wieku 3 – 7 

lat, zajęcia pod kierunkiem trenerów Jarosława Lipowskiego i Emila Urbana 



odbywają się 2 razy w tygodniu. Zajęcia prowadzone są w formie sportowo – 

zabawowej, oprócz mini turniejów odbyły się imprezy takie jak: pasowanie na 

piłkarza, wyjazd na mecz Reprezentacji Polski, grill integracyjny, mikołajki. 

 

 W 2017 r.  szkoleniem objęte zostały dzieci w wieku przedszkolnym. 

Prowadzenie zajęć od wczesnych lat i objęcie nimi jak największej ilości dzieci 

ma zaprocentować w przyszłości dobrymi wynikami sportowymi grup 

młodzieżowych. Nasze grupy młodzieżowe odnoszą sukcesy sportowe i zajmują 

czołowe lokaty w rozgrywkach organizowanych przez Świętokrzyski Związek 

Piłki Nożnej, poza meczami ligowymi dodatkowo uczestniczą w meczach 

sparingowych oraz  licznych turniejach. 

 Dotacja obejmuje okres od 01.02.2017 roku jednakże przedstawiamy 

sukcesy turniejowe naszych młodych zawodników od stycznia 2017 roku: 

 

Styczeń 2017 

– I miejsce w Halowym Turnieju Piłkarskim w Ćmielowie rocznik 2007 

 

Luty 2017 

– I miejsce w Halowym Turnieju Piłkarskim w Dwikozach rocznik 2000 

– II miejsce w Halowym Turnieju Piłkarskim w Ćmielowie rocznik 2006 

– I miejsce w Halowym Turnieju Piłkarskim w Dwikozach rocznik 2002 

– II miejsce w Halowym Turnieju Piłkarskim w Staszowie rocznik 2004 

– I miejsce w Halowym Turnieju Piłkarskim w Bidzinach rocznik 2006 

 

Marzec 2017 

– I miejsce w Finale Powiatowym Turnieju z Podwórka na Stadion rocz. 

2008/09 

 

Kwiecień 2017 

– I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Orlika Starszego w Osieku 

 

 Czerwiec 2017 

– I miejsce w Turnieju Piłkarskim w Bidzinach rocznik 2004 

 

Lipiec 2017 

– I miejsce w Wakacyjnym Turnieju Piłkarskim o Puchar Starosty 

Opatowskiego w Tarłowie – rocznik 2007 

 

 

Sierpień 2017 

– I miejsce w Wakacyjnym Turnieju Piłkarskim o Puchar Starosty 

Opatowskiego w Tarłowie – rocznik 2009 



 

Listopad 2017 

– III miejsce w Turnieju Piłkarskim w Bidzinach rocznik 2009 

– I miejsce w Turnieju Piłkarskim w Bidzinach rocznik 2007 

– I miejsce w Turnieju „ZIMA 2017” w Ożarowie rocznik 2007 

– II miejsce w  II Turnieju „ZIMA2017” w Samborcu rocznik 2007 

 

Grudzień 2017 

– I miejsce w Turnieju Piłki Nożnej w Bidzinach rocznik 2005 

– I miejsce w III Turnieju „ZIMA 2017” w Bidzinach rocznik 2007 

– II miejsce w Halowym Turnieju Piłki Nożnej w Ćmielowie rocznik 2006 

– I miejsce w Turnieju Piłki Nożnej w Ożarowie rocznik 2007   

 

 Współpracując ze ŚZPN w Kielcach prowadzimy selekcję do kadry 

województwa, co zaowocowało ponownym powołaniem dla: Olafa Górskiego, 

Huberta Janickiego, Oskara Szota i Piotra Wójcika. Natomiast nasi młodzi 

zawodnicy Gabriel Gierach i Bartłomiej Soja pomyślnie przeszli eliminacje do 

kadry wojewódzkiej rocznika 2005 i reprezentowali nasz klub i województwo 

świętokrzyskie w międzynarodowym turnieju Viktoria Cup, który odbył się w 

lipcu 2017r. w Truskawcu na Ukrainie zajmując I miejsce. 

  Ponadto szkolenie dzieci i młodzieży w klubie przekłada się na 

wyniki osiągane w szkolnych zawodach sportowych, młodzi zawodnicy zrzeszeni 

w Klubie Sportowym „ALIT”  wspólnie  z  ożarowskimi szkołami uczestniczyli 

w turniejach osiągając wysokie lokaty. 
 

 Następną sekcją działającą w klubie jest tenis stołowy. Drużyna tenisistów 

obecnie występuje w II lidze  województwa  świętokrzyskiego i bierze udział w 

turniejach klasyfikacyjnych organizowanych przez Świętokrzyski Okręgowy 

Związek Tenisa Stołowego.                                                                                                                                

Pierwszą rundę sezonu 2017/2018 drużyna zakończyła na VI miejscu. 

 W lutym 2017r. w Wąchocku odbyły się Wojewódzkie Mistrzostwa w 

Tenisie Stołowym w kategorii młodzieżowców i seniorów. Mistrzowski tytuł w 

kategorii seniorek indywidualnie zdobyła nasza zawodniczka Magdalena 

Gaborska. Sukces ten powtórzyła w grze mieszanej z klubowym kolegą Jakubem 

Tomczykiem oraz w grze deblowej z Ewą Czekaj. W kategorii młodzieżowców 

Jakub Tomczyk zajął indywidualnie III miejsce. W obecnym sezonie w 

październiku a następnie w listopadzie Magdalena Gaborska wygrała dwa turnieje 

klasyfikacyjne w kategorii seniorek.  

 Treningi zawodników odbywają się w sali gimnastycznej w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących  im Edwarda Szylki w Ożarowie , gdzie drużyna rozgrywa 

również mecze. 



W tym roku szkolnym, podobnie jak w ubiegłym, prowadzone są przez nas zajęcia 

dla uczniów szkoły podstawowej. W zajęciach mogą również uczestniczyć 

wszyscy sympatycy tej dyscypliny. 

 

 

Najmniejszą sekcją naszego klubu jest brydż sportowy - liczy 8 

zawodników. Drużyna uczestniczy w rozgrywkach III ligi Świętokrzyskiego 

Związku Brydża Sportowego liczącej 12 drużyn. Rozgrywki pomiędzy 

drużynami odbywają się systemem każdy z każdym – mecz oraz rewanż. 

 W miarę możliwości nasz klub finansuje również wyjazdy na turnieje do 

takich miejscowości jak: Kielce, Ostrowiec Św., Starachowice.  Zawodnicy Alitu 

mogą tam konkurować z zawodnikami ekstraklasy oraz I i II ligi, gdzie starają się 

osiągać jak najlepsze wyniki. 

 

 

 W 2017 roku w organizowanych przez klub zajęciach uczestniczyło ok. 190 

zawodników. 

Zajęcia treningowe odbywały się 2 lub 3 razy w tygodniu dla każdej drużyny ( IV 

liga nawet 4 razy w tygodniu) plus w sezonie rozgrywkowym mecz mistrzowski. 

Rozegrano 22 mecze brydża sportowego, 16 meczów i 7 turniejów tenisa 

stołowego, 108  piłkarskich meczów ligowych ponadto sekcja piłki nożnej 

rozegrała łącznie 67 turniejów, meczów pucharowych i sparingowych.   

 Klub stara się zapewniać zawodnikom napoje chłodzące a na 

meczach wyjazdowych posiłki. Szkolenie dzieci i młodzieży przebiega pod okiem 

doskonałych szkoleniowców. Zajęcia w zależności od pory roku i uprawianej 

dyscypliny odbywają się na obiektach Alitu lub w hali sportowej przy ZSO im. 

Edwarda Szylki. 

 

 Jak wynika z przedstawionego sprawozdania większość osób zrzeszonych 

w naszym klubie to dzieci i młodzież która biorąc udział w treningach i meczach 

należycie wypełnia swój wolny czas oraz doskonali umiejętności. 

 Celem szkolenia dzieci i młodzieży nie jest jedynie osiągnięcie wyniku 

sportowego ale również podniesienie ogólnej sprawności, odpowiednie 

zagospodarowanie czasu wolnego, ukształtowanie nawyku aktywnego 

wypoczynku jako alternatywy dla nałogów oraz spędzania czasu przed 

komputerem, kształtowanie pozytywnych cech charakteru, systematyczności, 

pracowitości, umiejętności działania w grupie- zasada „fair play”, poznawanie 

nowych kolegów, nawiązywanie przyjaźni. 

Poza osobami zrzeszonymi w klubie z obiektu sportowego zarządzanego 

przez MZKS „ALIT” nieodpłatnie korzystają wszyscy chętni mieszkańcy 

Ożarowa oraz Gminy Ożarów, odbywają się zajęcia sportowe dla przedszkolaków, 

zajęcia lekcyjne z wychowania fizycznego dla uczniów ożarowskich szkół oraz 



szkolne zawody sportowe, które w większości trenerzy i pracownicy Alitu  

nieodpłatnie organizują i sędziują. Odbyły się następujące zawody sportowe: 

Mini Euro Echa Dnia, Półfinał Wojewódzki w Piłce Nożnej Chłopców 

Gimnazjum, Półfinał Wojewódzki w Piłce Nożnej Dziewcząt Gimnazjum,  

Półfinał Wojewódzki w Piłce Nożnej Chłopców Szkoła Podstawowa, Finał 

Wojewódzki w Piłce Nożnej Chłopców Szkoła Podstawowa,   

Finał Wojewódzki w Piłce Nożnej Chłopców Gimnazjum, Eliminacje Powiatowe 

Turnieju Piłkarskiego z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku w kategorii U-

12 Chłopców, U-10 Chłopców, U-8 Chłopców oraz U-12 Dziewcząt i U-8 

Dziewcząt, Finał Powiatowy Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Nożnej Szkół 

Podstawowych, Finał Powiatowy Szkół Gimnazjalnych w Piłce Nożnej 

Chłopców. 

 Ponadto na obiektach sportowych odbyły się następujące wydarzenia: 

Turniej Piłki Nożnej Old Boys i Turniej Tenisa Ziemnego z okazji Dni Ożarowa, 

pokazy strażackie dla przedszkolaków, piknik dla przedszkolaków, grille 

integracyjne dla uczniów, Dzień Sportu Szkolnego, Piknik Integracyjny 

Środowiskowych Domów Samopomocy, Zawody Sportowo – Pożarnicze, 

Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich, Bieg Niepodległości. Dodatkowo 

Klub wspomaga działanie grup niezrzeszonych tj. drużyna oldboys z Ożarowa 

oraz drużyna siatkarska reprezentująca Gminę Ożarów. 

 

  

Tak szeroko prowadzona  działalność Klubu MZKS „ALIT” w głównej 

mierze jest możliwa dzięki dotacji otrzymywanej z Gminy Ożarów za co Zarząd 

klubu pragnie serdecznie podziękować Panom Burmistrzom Marcinowi 

Majcherowi i Pawłowi Rędziakowi, Radnym Rady Miejskiej w Ożarowie oraz 

pracownikom Urzędu Miejskiego w Ożarowie. 

 

Otrzymywane od Państwa pieniądze są wykorzystywane m.in. na transport, 

wyżywienie, napoje chłodzące, opiekę medyczną, ubezpieczenie, sprzęt i stroje 

sportowe, opłaty w związkach sportowych, wynagrodzenia pracowników,  

trenerów i sędziów oraz bieżące utrzymanie stadionu. 

 

Rozliczenie otrzymanej dotacji na 2017 rok przedstawiamy poniżej: 
 

 

 

 

 

 

Utrzymanie i obsługa obiektów sportowych 

  

  



 telefony, monitoring, art. biur,ubezpiecz, obsługa księg.                                    5.552,76 

 nawozy, farba, paliwo, remonty,wyposażenie,ZGKiM, śr. czyst, przeglądy    16.254,43                          

 pracownicy /wynagrodzenia, ZUS/                                                                    65.625,98 

                                                                                                                             87.433,17 
 

Koszty działalności sportowej 

 
 transport /wyjazdy na mecze/                                                                             24.031,00              

 wyżywienie, woda min., ubezpieczenie, diety, opieka medyczna                     18.784,66                                  

 sprzęt sportowy, opłaty regulaminowe                                                              11.895,54                  

 delegacje sędziowskie                                                                                        17.304,00 

             wynagrodzenia trenerów                                                                                    60.551,63 

                                                                                                                           132.566,83 

 

 

 

 Razem:                                                                                                  220.000,00 
 

 

Szczegółowa dokumentacja do powyższego rozliczenia została przekazana do Urzędu 

Miejskiego w  Ożarowie. 
 

                    

                

 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


