
SPRAWOZDANIE 
 

z działalności sportowej Międzyzakładowego Klubu Sportowego „Alit” w 

Ożarowie za 2005 rok 

 
 

Międzyzakładowy Klub Sportowy „Alit” działa na terenie miasta 
i gminy Ożarów i zajmuje się   organizowaniem i propagowaniem 
sportu wśród dzieci i młodzieży z Ożarowa i okolic. Klub zrzesza 
około 170 zawodników należących do trzech sekcji sportowych tj. 
piłka nożna, tenis stołowy i brydż sportowy. 
 
Największą i najbardziej popularną jest sekcja piłki nożnej, która 
realizuje rozgrywki w sześciu grupach rozgrywkowych skupiając 128 
osób: 
  

1. IV liga seniorów 
2. Liga Juniorów Starszych /87-88/ 
3. Świętokrzyska Liga Juniorów Młodszych (rocznik 1989/90) 
4. Liga trampkarzy starszych / 91-92/ 
5. Liga trampkarzy Młodszych  /93/ 
6. Liga młodzików /95-96/ 
7. grupa naborowa żaczków- szkółka /95-96/ 
 

 
Grupa żaczków skupia około 20 chłopców. Zajęcia prowadzone są 3 
razy w tygodniu. Chłopcy uczestniczą w mini turniejach 
organizowanych przez klub. 
 
Liga młodzików młodszych /94-95/ skupia 18 chłopców. Uczestniczą 
w rozgrywkach wojewódzkich. W lidze uczestniczy 7 zespołów. 
Zajęcia odbywają się  3 razy w tygodniu. 
 
Liga trampkarzy młodszych –17 chłopców. Uczestniczą w 
rozgrywkach klubowych w Podokręgu Sandomierz. W lidze 
uczestniczy 10 zespołów. Zajęcia 3 razy w tygodniu. 



Liga trampkarzy starszych –20 chłopców, uczestniczących w 
rozgrywkach ligowych. W lidze bierze udział 10 zespołów, zajęcia  3 
razy w tygodniu. 
 
Liga juniorów młodszych – 20 chłopców , uczestniczy w rozgrywkach 
ligowych województwa świętokrzyskiego, w lidze uczestniczy 14 
zespołów, zajęcia 3-4 razy w tygodniu. 
 
Liga juniorów starszych /15 chłopców/ uczestniczy w rozgrywkach 
ligowych. W lidze bierze udział 10 zespołów, zajęcia 3-4 razy w 
tygodniu. 
 
Klub zapewnia wszystkim zawodnikom na meczach wyjazdowych 
posiłki i napoje chłodzące. Szkolenie dzieci i młodzieży przebiega pod 
okiem doskonałych szkoleniowców z II klasą trenerską. Zajęcia 
prowadzone są na obiektach klubu 3-4 razy w tygodniu w zależności 
od grupy wiekowej. 
 
W kadrze drużyny seniorów zgłoszonych do gry w IV lidze 
świętokrzyskiej jest 18 –tu zawodników.  Zespół prowadzony przez 
trenera Artura Andułę w obecnym sezonie na półmetku rozgrywek 
zajmuje VIII miejsce. Zajęcia odbywają się 4 razy w tygodniu. W 
75% drużyna składa się z młodych zawodników z Ożarowa. W 
zimowym okresie przygotowawczym odbył się obóz dochodzeniowy 
w Ożarowie oraz 8 meczy kontrolnych rozgrywanych z drużynami 
naszego województwa. Zespół brał udział w turniejach halowych w 
Iłży, gdzie zajął 5 –te miejsce, w Starachowicach – 3-cie miejsce. Po 
rundzie jesiennej nasz zawodnik Piotr Binkiewicz  powołany został do 
reprezentacji województwa zespołów IV ligowych rocznik 1987 i 
młodsi, gdzie wypadł bardzo dobrze i z dużym zainteresowaniem 
przyglądał mu się właściciel i Prezes I ligowego Kolportera Korony 
Kielce. Drugi z naszych zawodników Anduła Dariusz prowadzi w 
kwalifikacji najlepszych strzelców i z 14 –ma  bramkami na swoim 
koncie zmierza po koronę króla strzelców w IV Lidze. 
 

W okresie letnim klub zorganizował obóz w Szczawniku  dla 40 
tu zawodników grup młodzieżowych. Nasza młodzież brała udział w 



turnieju Coca – Cola Cup zajmując odpowiednio : grupa starsza VIII 
miejsce w województwie świętokrzyskim, grupa młodsza VIII miejsce 
w województwie. Młodzież uczestniczyła także w turnieju Mini Euro 
plasując się na IV miejscu w województwie. W okresie zimowym 
grupy młodzieżowe brały udział w  licznych turniejach  halowych co 
wiąże się z określonymi kosztami ( wpisowe na turniej, transport, 
wyżywienie, napoje chłodzące, ubezpieczenie): 
Iłża – Junior Starszy   - 6 te miejsce 
Starachowice – junior młodszy –5 te miejsce 
Starachowice junior Starszy – 5 te miejsce 
Iłża – trampkarz młodszy – 6 te miejsce 
Pionki – rocznik 94 – 7 miejsce 
Starachowice rocznik 91 – 4 te miejsce 
Kraśnik rocznik 91 3-cie miejsce 
Pionki rocznik 93 –3 –cie miejsce. 
 
Współpracując ze ŚZPN w Kielcach prowadzimy selekcję do kadry 
województwa i mamy w niej sześciu reprezentantów. Ponadto klub 
wspomaga działanie grup nie zrzeszonych tj. drużyna oldboys z 
Ożarowa oraz organizuje rozgrywki drużyn Straży Pożarnej z terenu 
Ożarowa. Zorganizowaliśmy także turniej dzikich drużyn pod 
patronatem Komendy Powiatowej Policji . 
   

Następną sekcją działającą w klubie jest tenis stołowy. Sekcja w 
dwóch grupach treningowych skupia 38 osób trenujących pod opieką 
dwóch instruktorów. Drużyna seniorów składa się z 7 zawodników. 
Drużyna ALITU w tym sezonie zajmuje VIII miejsce  w II lidze tenisa 
stołowego. W II lidze jest tylko cztery kluby reprezentujące nasze 
województwo. Jest to najwyższa liga rozgrywkowa w której 
występuje przedstawiciel naszego powiatu z różnych dyscyplin 
sportowych. W mistrzostwach województwa seniorów w Kazimierzy 
Wielkiej II miejsce zajął Mirosław Kiełb. W sekcji na zajęcia 
uczestniczą żacy –3 osoby, młodzicy 16 osób, kadeci –8, juniorzy-4 
osoby. Zawodnicy grup młodzieżowych biorą udział w turniejach 
organizowanych przez Świętokrzyski Okręgowy Związek Tenisa 
Stołowego w Kielcach, Kazimierzy Wielkiej, Włoszczowej, 
Skarżysku. W sekcji zajęcia prowadzą trenerzy-instruktorzy Gaborski 



Jarosław, Czerwonka Piotr. Treningi odbywają się cztery razy w 
tygodniu w godzinach  17-19. W 2005 roku przedstawiciel naszego 
klubu  Jarosław Gaborski został wybrany do Zarządu 
Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego w 
Kielcach. 

 
Najmniejszą sekcją naszego klubu jest brydż sportowy liczący 6 

zawodników – seniorów. Sekcja brydża prowadzi rozgrywki w lidze 
okręgowej . Po trzecim zjeździe sezonu 2005/2006 zajmuje 6 miejsce 
w tabeli. Ponadto biorą udział w turniejach w Starachowicach, 
Kielcach, Radomiu, Ostrowcu Św zajmując czołowe lokaty. 

 
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. 

 
 Prowadzenie tak rozległej działalności sportowej wymaga 

dużych nakładów finansowych. Przychody Klubu w 2005 roku to 
kwota 551.354,00 zł. w tym : 
Działalność gospodarcza- 286.629,00 
Dotacje dla sportu – 264.725,00 
Natomiast koszty kształtowały się na poziomie 524.812,00 
Działalność gospodarcza –197.181,00 
Działalność sportowa – 327.631,00  
Koszty sportu pokrywane są z dotacji z UMiG oraz wypracowanego 
zysku na działalności gospodarczej. 
Z Urzędu Miasta i Gminy Klub otrzymał w 2005 roku dotację w 
wysokości 200.000,00 zł. której rozliczenie przedstawiamy poniżej: 
 
I. Utrzymanie i obsługa obiektów sportowych  

 
1. remont stadionu                                                       5124,00 
2.światło, woda, telefon                                             17208,00 
3.nawozy, wapno, paliwo do kosiarki                         5134,00 
4.wynagrodzenie obsługi                                           53200,00 
                                                                                   80666,00 
 



II. Koszty opieki nad zawodnikami, sprzęt sportowy, wyjazdy na 

mecze 

 
1.transport /wyjazdy na mecze/                                      11378,00 
2.wyżywienie, woda mineralna                                          9968,00 
3.opieka medyczna, środki czystości, ochrona                 5758,00 
4.delegacje sędziów                                                          6899,00 
5.obóz sportowy                                                               6118,00 
6. sprzęt sportowy, wpisowe                                            8513,00 
                                                                                        48634,00 
 

III. Wynagrodzenia trenerów-instruktorów 

 

1.zajęcia sportowe z młodzieżą                                      70700,00 
 

Razem                                                                            200.000,00 

Dokumentacja do w/w rozliczenia została złożona w UMiG przy 
podejmowaniu kolejnych rat dotacji. 
 
 
Zarząd Klubu Sportowego  „Alit” składa serdeczne podziękowanie 
władzom Miasta i Gminy za okazaną pomoc. 
 
 

  


