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LUDOWY KLUB SPORTOWY
BUDOWLANI STROJEC

ul.Ogrodowa 4
46-320 Fraszka

NIP57"SS-42'47 REGON369377TKS „BUDOWLANr Strojec za rok 2021
Sprawozdanie z działalności Zarządu

Zarząd LKS „BUDOWLANI" Strój ec w celu realizacji obowiązków nałożonych statutem ora?
zadań wynikających z uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Członków w roku 2021 realizował
szereg inicjatyw i projektów.
* FUNKCJONOWANIE GRUP SPORTOWYCH

Podstawą działania klubu sportowego są zawodnicy którzy w nim grają. W roku 2021 w naszym
klubie trenowały i grały dwie drużyny: seniorów - grająca w klasie A oraz nowo powstała drużyna
młodzików.

SENIORZY - drużyna prowadzona przez trenera Łukasza Cieślę sezon 2020/202 l zakończyła na dobrym
7 miejscu a rundę jesienną sezonu 2021/2022 na bardzo dobrym 6 miejscu. W 13 rozegranych meczach
seniorzy zdobyli 21 punktów, bramki 27-27. W rundzie jesiennej w naszej dmżynie zagrało
23 zawodników i w żadnym meczu nie mieliśmy kłopotów kadrowych. W cały piłkarskim roku seniorzy
w meczach ligowych zdobyli 41 pkt (wiosna -15 meczy 20pkt, jesień-13 meczy 21 pkt). Dobra frekwencjc-
na treningach, stabilna kadra i przede wszystkim fajna atmosfera w gmpie.
MŁODZICY - Grupa działająca od maja 2021. Zajęcia od początku odbywały się przy dobrej frekwencj
na treningach prowadzonych początkowo przez Tomasza Cieślę a kontynuowane przez Sebastiana
Uznańskiego. Drużyna cały czas trenowała dwa razy w tygodniu a w rundzie jesiennej zagrała
w Terytorialnej Lidze Młodzików, zagrała mecze sparingowe i wzięła udział w Turnieju w Kluczborku.
Frekwencja na zajęciach cały czas dopisuje, grupa jest coraz liczniejsza i w dobrych humorach
przygotowujemy się do rundy wiosennej. Po zakończeniu sezonu ligowego nasi młodzi zawodnicy przez
całą zimę trenują we wtorki i czwartki o godz 16.30-18.00 w Sali Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Strój cu.

Wokół tych dwóch drużyn zarząd skoncentrował swoje działania.
* DZIAŁANIA ZARZĄDU W 2021r.
- złożono wniosek o dofinansowanie do Urzędu Gminy w Fraszce w ramach naboru wniosków do projektu
„Upowszechnianie kultury Fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Fraszka" w ramach którego
otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 25 500,00 zł
- złożono wniosek o dofinansowanie w programie KLUB 2021 do Ministerstwa Sportu.
- Zarząd prowadził rozmowy ze sponsorami o wsparcie LKS „Budowlanych" Strojec.
- został złożony CIT za rok 2020 do Urzędu Skarbowego w Oleśnie,
- wykonano zabiegi pielęgnacyjne boisk (nawożenie, aeracja, wałowanie, dosianie trawy, oprysk)
- wymieniono siedziska w szatni gospodarzy
- wykonano remont magazynu sprzętu (płytki, malowanie, regały, meble)
- wykonano ściankę pod reklamy
- złożono wniosek w konkursie pn. MARSZAŁKOWSKI KLUB SPORTOWY na szkolenie piłkarskie
dzieci z terenów wiejskich na który dostaliśmy dofinansowanie w '\vysokości 10 000,00 zł
- wykonany został remont szatni gości (malowanie, nowe ławki, dodatkowy prysznic)
- rozliczono dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego
- rozliczono dotację na rok 2021 z Gminy Fraszka
- z Funduszu Sołeckiego zakupiono: kamery, przewody, skrzynkę elektryczną oraz niezbędny osprzę
potrzebny do wykonania monitoringu obiektu oraz zasilania elektrycznego słupów pod lamp
oświetleniowe.



Jako klub ze Strój ca staramy się uczestniczyć w życiu wsi Strój ec współpracując ze wszystkimi
organizacjami działającymi na naszym terenie. Byliśmy współorganizatorem V Rajdu Rowerowego
im. Bogdana Pszenicy.
Największą wartością naszego klubu są ludzie. Zwodnicy ci duzi i ci mali, rodzice którzy przywożą swoje
dzieci na zajęcia, społecznicy których trudno zliczyć bezinteresownie poświęcających swój czas na
działania na obiekcie.

Ogromną wartością naszego klubu są osoby-firmy które są z nami, wspierają nasze działania, na
których zawsze możemy liczyć. Jesteśmy dumni, że jesteście z nami i nas wspieracie. DZIĘKUJEMY!!

PREZES
LKS BUDOWLANI STROJEC
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