
Sprawozdanie z działalności
Klubu Sportowego „Astra" w Leśniowicach

za 2013 rok

Klub w chwili obecnej liczy 21 członków i organizuje zajęcia sportowe dla zawodniczek
i zawodników.

Klub Sportowy ASTRA realizuje swoje cele statutowe poprzez współdziałanie
z władzami sportowymi, państwowymi i samorządowymi. W celu zapewnienia członkom
właściwych warunków do uprawiania sportu Klub Sportowy Astra ściśle współpracuje
z:
• Lubelskim Związkiem Piłki Nożnej
• Chełmskim Okręgowym Związkiem Piłki Nożnej w Chełmie
• Polskim Związkiem Szachowym
• Lubelskim Związkiem Szachowym w Lublinie
• Starostwem Powiatowym w Chełmie - Wydziałem Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu

i Turystyki,
• Samorządowym Ośrodkiem Kultury w Leśniowicach,
• Urzędem Gminy w Leśniowicach,
• Stowarzyszeniami Kultury Fizycznej i Sportu z terenu powiatu chełmskiego,
• Szkołami podstawowymi i Publicznym Gimnazjum
• Ministerstwem Sportu i Turystyki

Zarząd w swojej pracy skupiał się głównie na realizacji Planu Pracy na 2013 r. przyjętego
na Walnym Zebraniu Członków w dniu 29 maja 2013 r., który zakładał:
• upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz wychowania,
• krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu,
• wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczna i sport,
• organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów i młodzieży Szkoły

Podstawowej w Leśniowicach,
• utrzymanie działalności w dwóch sekcjach, piłki nożnej i szachowej,
• organizowanie imprez sportowych zgodnie z opracowanym corocznie kalendarzem,
• kształtowanie pozytywnych postaw w czasie uczestnictwa w realizacji zadań sportowych.

Zarząd odbył w 2013 roku odbył 2 posiedzenia, na których omawiał między innymi:
• ocenę i podsumowanie przebiegu rozgrywek w piłkę nożną po każdej rundzie sezonu
• ocenę przygotowań do każdego sezonu,
• ocenę pracy trenerów,
• opracowywanie i bieżącą realizację „Gminnego kalendarza imprez sportowych",
• przygotowywanie materiałów na zebrania sprawozdawcze,
• indywidualną aktywności członków klubu,
• funkcjonowanie sekcji wędkarskiej funkcjonującej przy Klubie.

Sekcja piłki nożnej prowadziła zajęcia szkoleniowe w czterech sekcjach piłki nożnej:
trampkarzy, juniorów, seniorów i młodzików w których brało systematyczny udział ok. 80
zawodników i uczestniczyła w rozgrywkach i zawodach sportowych o randze lokalnej
i ponadlokalnej m.in. udział w rozgrywkach organizowanych przez Chełmski Okręgowy
Związek Piłki Nożnej w sezonie 2012/2013



Klub Sportowy „Astra" w 2013 r. organizował Festyn Sportowo - Rekreacyjne dla
mieszkańców gminy Leśniowice, na który Klub pozyskał środki zewnętrzne w wysokości
4 439,80 zł.

Sekcja szachowa ściśle współpracowała z UKS „ASTRA" Leśniowice i wspólnie
prowadziła zajęcia szachowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Leśniowice,
w których uczestniczyło systematycznie ok. 30 osób. Zajęcia odbywały się w Kole
Szachowym w Leśniowicach i Kole Szachowym w Rakołupach. Wspólna działalność klubów
przełożyła się na zorganizowanie i uczestnictwo w turniejach szachowych rozgrywanych na
szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim, a także ogólnopolskim m.in.:
- X Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Chełmskiego w Szachach w Białopolu, zwycięzcą
został Stanisław Klim, w kategorii juniorów I miejsce i tytuł Mistrza Powiatu wywalczył
Dominik Kiełbasa, III miejsce Karol Skubisz; w kategorii juniorek I miejsce Ola Staniuk,
II miejsce Karolina Radecka, a III Aniela Taras,
- Wojewódzki Turniej Szachowy o „Złotą Wieżę", drużyna z KS Astra zajęła IV miejsce,
- VII Otwarty Turniej o Puchar Wójta Gminy Kamień "TRZEŹWY UMYSŁ ZAWSZE
WYGRYWA": Wśród juniorek najlepsza okazała się Aleksandra Staniuk, II miejsce zajęła
Oliwią Prucnal, a III Natalia Oszust. Najlepszą zawodniczką turnieju wśród kobiet została
Żaneta Zawiślak,
- Wojewódzki Turniej Szachowy Szkół Gimnazjalnych o Puchar Lubelskiego Kuratora
Oświaty, nasza drużyna zajęła XIV miejsce,
- VII Międzynarodowy Turniej Szachowy dla Dzieci i Młodzieży Puchar Roztocza w
Tomaszowie Lubelskim, w kategorii juniorek do lat 12: Oliwią Prucnal - II miejsce, Natalia
Oszust - IV miejsce, Karolina Radecka - V miejsce, Nina Połajdowicz - VIII miejsce, Magda
Kusa-X miejsce,
- IX Turniej Niepodległości Ziemi Chełmskiej w Szachach w Białopolu, w kategorii juniorek
do lat 14: I miejsce wywalczyła Natalia Oszust, II miejsce Magda Kusa, III miejsce Karolina
Radecka, IV miejsce przypadło Kamili Smolira, VI Jagodzie Bereda oraz VII Jagodzie Taras
wszystkie zawodniczki z UKS „Astra" w Leśniowicach.
- Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Szachach Drużynowych w Tomaszowie
Lubelskim, drużyna ze Szkoły Podstawowej w Leśniowicach zajęła V miejsce,
- Wojewódzką Gimnazjadę w Szachach Drużynowych w Tomaszowie Lubelskim - drużyna
zajęła VII miejsce.

Sekcja zajęć sportowo-rekreacyjnych wzięła udział w następujących imprezach:
• Międzypowiatowym Turnieju Gmin „Między Nami Sąsiadami",
• Wojewódzkich Igrzyskach Sportowo-Rekreacyjnych LZS.

Sekcja wędkarska
• Jej działalność oparta była na systematycznym zarybieniu i utrzymaniu w należytym

porządku zbiornika wodnego „Maczuły" w Horodysku poprzez m.in. koszenie terenu
wokół zbiornika wodnego

FINANSE KLUBU

Na działalność Klubu zarząd starał pozyskiwać się środki finansowe z różnych źródeł.
Klub Sportowy „Astra" w roku 2013 uzyskał przychody w kwocie 81 193,40 zł w tym:

• dotacja pozyskana z Gminy Leśniowice 45 940,30 zł
• składki członkowskie (Klub Wędkarski) 28 460,00 zł
• projekt 4 439,80 zł
• darowizny 370,00 zł
• l % podatku 983,30 zł



,

• dotacja ze Starostwa Powiatowego w Chełmie l 000,00 zł

Koszty działalności Klubu zamknęły się kwotą 81 168,61 zl i były przeznaczone na
realizację celów statutowych.

Szczegółowe dane odnośnie finansów Klubu zawiera sprawozdanie Komisji
Rewizyjnej za 2013 r.
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