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Działalność sportowa 
 

Główna działalność Śniardw w roku 2014 polegała 

na prowadzeniu szkolenia i udziale zespołów w 

rozgrywkach ligowych. W minionym roku w klub 

prowadził zarówno szkolenie w piłce nożnej, jak 

również w siatkówce. 
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                                        Działalność sportowa cd. 

W pierwszym półroczu w sekcji piłki nożnej 

funkcjonowały drużyny - seniorów, juniorów młodszych, 

żaków oraz dwa zespoły orlików. W trakcie letniej 

przerwy w rozgrywkach, struktura drużyn uległa zmianie. 

Utworzono drugi zespół seniorów, który zgłoszono do 

rozgrywek B klasy oraz drużynę młodzików. Likwidacji 

uległa natomiast drużyna juniorów młodszych. W tym 

samym czasie do życia powołana została sekcja 

siatkówki.  

 
 Sponsor strategiczny 



Na koniec 2014 roku liczba posiadanych przez Śniardwy 

zespołów prezentowała się następująco: 

 

Piłka nożna: 

- żacy (1 zespół, rocznik 2007 i młodsi) 

- orlicy (2 zespoły, rocznik 2004-2006) 

- młodzicy (1 zespół, rocznik 2002-2003) 

- seniorzy (2 zespoły) 

 Siatkówka 

- kadeci (rocznik 1997 i starsi) 
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Drużyna żaków (2007 i młodsi) 
 

Jedną z najliczniejszych grup trenujących w Śniardwach byli 

żacy, czyli zawodnicy z przedziale wieku 6-8 lat. W zajęciach 

stale uczestniczyło ok. 25 zawodniczek i zawodników.  

Drużyna ta nie brała udziału  

w rozgrywkach, a działalność 

z nią polegała na realizacji  

treningów, które prowadził  

Artur Kropiewnicki. 
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Wiosną w rozgrywkach w kategorii orlików występowały 

dwie drużyny Śniardw. Pierwszy zespół swoje mecze 

rozgrywał w fazie ćwierćfinałowej,  

gdzie rywalizował z Roną Ełk  

i Czarnymi Olecko. Druga drużyna  

za rywali miała dwa zespoły  

Kłobuka Mikołajki oraz Pogoń Ryn. 
  

Drużyna orlików (2003-2007) 
 

Sponsor strategiczny 



Jesienią oba zespoły trafiły do jednej grupy, wraz z dwoma 

drużynami ełckiej Rony. Pierwszy skład rundę zakończył na 

drugim miejscu w grupie, a ich koledzy uplasowali się na 

czwartej lokacie.  

  

Wiosną orlików trenowali Artur Kropiewnicki i Adam 

Marcinkiewicz, zaś jesienią samodzielnym trenerem został 

Artur Kropiewnicki. 
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Drużyna młodzików (2002-2003) 
 

W trakcie letniej przerwy w rozgrywkach na bazie części 

zawodników występujących wcześniej w orlikach, utworzono 

młodzików, których  

trenerem został Adam  

Marcinkiewicz. Po rundzie  

jesiennej drużyna zajmuje,  

ostatnie siódme miejsce  

w swojej grupie.  
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Drużyna juniorów młodszych 
Zespół ten funkcjonował w pierwszym półroczu. Występował 

w Lidze Juniorów Młodszych, kończąc ją na dziewiątym 

miejscu w stawce dziesięciu drużyn. Latem, ze względu na 

problemy kadrowe wynikające z rozpoczęcia przez dużą 

grupę zawodników nauki poza Orzyszem, zespół został 

wycofany z rozgrywek. Treningi, pod okiem Pawła 

Kubrowskiego, odbywały się mimo wszystko, aż do końca 

2014 roku.  
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Drużyna rezerw 
 

Latem, na podstawie porozumienia między klubem, a 

amatorską drużyną Bomiru, do życia powołana została 

seniorska drużyna rezerw, która została zgłoszona do 

rozgrywek B Klasy. Jesienią z zespołem trenowało 26 

zawodników. Po pierwszej części sezonu drużyna zajmuje 3 

miejsce w gronie 10 zespołów, z dużymi szansami na awans 

do A Klasy. 
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Drużyna rezerw 
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Pierwsza drużyna 
Wiosenną część rozgrywek drużyna seniorów ukończyła na 3 

miejscu V Ligi. Było to największe osiągnięcie drużyny od lat, 

wywalczone w roli beniaminka. Jeszcze lepiej zespół Pawła 

Konopki spisywał się jesienią, notując historyczną w dziejach 

klubu rundę. Z 17 pojedynków wygrał aż 15 i po pierwszej 

części sezonu  zajmuje pierwsze miejsce w tabeli, z przewagą 

dziewięciu punktów nad drugą w tabeli Vęgorią Węgorzewo. 

Sytuacja ta sprawia, że Śniardwy są na najlepszej drodze do 

uzyskania historycznego awansu do IV Ligi. 
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Pierwsza drużyna 



                        Drużyna siatkarska 
 

We wrześniu oficjalnie swoją działalność rozpoczęła sekcja 

siatkówki. Trenerem grupy, skupiającej blisko 20 zawodników 

został instruktor siatkówki  

– Kamil Jary. Zajęcia  

skierowane są obecnie  

do licealistów i odbywają  

się dwa razy w tygodniu.  
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Żacy 

24 zawodniczek i zawodników 

 

Orlicy  

35 zawodniczek i zawodników 

 

Młodzicy  

21 zawodników 

 

Juniorzy młodsi  

19 zawodników 

 

Rezerwy 

26 zawodników 

 

  

W Śniardwach w 2014 roku trenowało: 

Seniorzy 

23 zawodników w tym: 

17 - zawodników z Orzysza 

4 - zawodników z Drygał 

2 - zawodników z Ełku 

1 - zawodnik z Bemowa Piskiego 

  

Łącznie - 144 zawodniczek                           

i zawodników 

Siatkarze 

19 zawodników 



Paweł Konopka - seniorzy 

Adam Sztachański - rezerwy 

Paweł Kubrowski - juniorzy młodsi 

Artur Kropiewnicki - orlicy i żacy 

Adam Marcinkiewicz - orlicy i młodzicy 

Kamil Jary - siatkówka  

  

Kadrę 

szkoleniową 

stanowili 
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Pozyskiwanie środków finansowych 
 

Jedną z najistotniejszych kwestii codziennego 

funkcjonowania Klubu były działania mające na celu 

pozyskiwanie środków finansowych na bieżącą działalność. 
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Dofinansowanie samorządu 
 

W roku 2013 dzięki dwóm złożonym wnioskom 
Śniardwy otrzymały dofinansowanie ze 
środków Gminy Orzysz w łącznej kwocie 34 
500,00 zł.  

Dofinansowanie samorządu 
W roku 2014 dzięki dwóm wnioskom Śniardwy otrzymały 

dofinansowanie z budżetu Gminy Orzysz w łącznej kwocie 

71 000,00 zł. 65 000,00 przeznaczone zostało na realizację 

projektu „Silny Klub-Dumne Miasto”. Dodatkowo w ramach 

programu profilaktyki uzależnień Klub otrzymał 6 000,00 zł.  

Klub starał się także o dofinansowanie ze Starostwa 

Powiatowego w Piszu w kwocie 7000,00 zł, jednak uplasował 

się na drugim miejscu listy rankingowej i nie uzyskał wsparcia.  
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W ramach różnego rodzaju działań marketingowych konto 

Klubu zasiliła kwota blisko 40 000,00 zł. w postaci wpłat z usług 

marketingowych i darowizn.  

  

Środki z 1% podatku 
Jednym z ważniejszych wpływów do budżetu były środki 

uzyskane z akcji zbiórki 1% podatku. Na klubowe konto z tego 

tytułu trafiło 5 824,70 zł. Znaczna część tych środków 

przekazana została przez Piekarnię Mroczkowski, która tym 

samym została Sponsorem Głównym Śniardw. 
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Pozyskanie sponsora 

strategicznego 
 

W listopadzie Klub podpisał umowę z gazetą Obywatel 

Orzysza, na mocy której lokalny tygodnik będzie sponsorem 

strategicznym Śniardw w roku 2015. Umowa opiewa na kwotę 

25 000,00 zł. z czego 10 000,00 trafiło już na konto Klubu, 

zaś 15 000,00 zł ma zostać przelane w najbliższym czasie. 
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               Najważniejsze osiągnięcia: 
1. 1 miejsce seniorów w V Lidze po rundzie jesiennej 

    sezonu 2014/2015 

2. 3 miejsce seniorów w V Lidze zakończenie  

    sezonu 2013/2014 

3. Pozyskanie sponsora strategicznego - Obywatel Orzysza 

4. Pozyskanie sponsora głównego - Piekarnia Mroczkowski 

5. Utworzenie drużyny rezerw 

6. Rozwój szkolenia w grupach młodzieżowych 

7. Powołanie do życia sekcji siatkarskiej 
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Sukcesy indywidualne zawodników 

Paweł Dymiński na testach w Górniku Łęczna 

Pod koniec lipca Paweł Dymiński, król strzelców „okręgówki” 

w sezonie 2013/214, został zaproszony na testy do 

występującego w Ekstraklasie Górnika Łęczna. „Dymek” był 

tym samym pierwszym zawodnikiem „cywilnych” Śniardw, 

który miał okazję  

sprawdzić się w klubie  

występującym w najwyższej  

lidze w Polsce. 
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Sukcesy indywidualne zawodników cd. 

Dawid Grądziel i Miłosz Sztachański w kadrze WMZPN 

Dwaj zawodnicy, reprezentujących na co dzień zespół 

młodzików Śniardw, jesienią zadebiutowali w kadrze 

Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej do lat 10. 

Trenerom kadry zaimponował szczególnie Dawid Grądziel, 

który koszulkę w barwach wojewódzkiego związku zakładał 

czterokrotnie, swoje dobre występy okraszając kilkoma 

bramkami.  
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Młodzież Śniardw w nowych dresach 

Jesienią w ręce zawodników drużyn młodzików i orlików 

Śniardw trafiły długo wyczekiwane i bardzo potrzebne dresy. 

Nowy sprzęt otrzymało blisko pięćdziesięciu młodych graczy 

zielono-niebieskich oraz ich trenerzy - Artur Kropiewnicki i 

Adam Marcinkiewicz. To kolejny zakup sprzętu dla 

młodzieżowych drużyn w tym roku. Wiosną dzięki pomocy 

sponsorów zespoły otrzymały także stroje meczowe. 
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Śniardwy walczą o stadion 

W 2014 roku Śniardwy podjęły inicjatywę mającą na celu jak 

najszybsze rozpoczęcie modernizacji Stadionu Miejskiego, 

inwestycji szczególnie istotnej 

w [perspektywie awansu  

pierwszej drużyny do IV ligi.  

Pod petycja podpisało się  

ponad 500 osób. O naszej  

akcji pisały także media.  
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Śniardwy Puidukoda Polska Cup 

2014 rok Śniardwy podsumowały nie inaczej jak na sportowo. 

27 grudnia w Sali widowiskowo-sportowej w Orzyszu 

rozegrany został turniej Śniardwy Puidukoda Polska Cup, 

który zwieńczył kolejny 

udany rok orzyskiej piłki 

i podsumował dwuletnią współpracę zielono-niebieskich z 

polsko-estońską firmą  

Puidukoda Polska.  
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              Orzyszanie świadkami historycznego zwycięstwa 

Ponad dwudziestoosobowa grupa złożona z działaczy, 

zawodników i kibiców Śniardw miała okazję obejrzeć z trybun 

Stadionu Narodowego w Warszawie mecz eliminacji Euro 

2016 Polska-Niemcy.  

Nie był to pierwszy wyjazd  

kibiców z Orzysza na mecz  

reprezentacji Polski. W tym  

roku orzyszanie mieli  

okazję z trybun oglądać także  

towarzyskie mecze ze Szkocją w Warszawie oraz z Litwą na 

PGE Arenie w Gdańsku. 



Śniardwy w mediach 
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Pozostała działalność 
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Od ponad dwóch lat Śniardwy cieszą się dużą i niesłabnącą 

popularnością w lokalnych mediach, na co wpływ mają zarówno 

wyniki sportowe, ale także co wykazują niezależne opinie, 

przemiany organizacyjne zachodzące w Klubie, które stają się 

wyznacznikiem działań dla innych klubów. 

 

Zainteresowanie jakie media wykazują Naszym Klubem jest dla nas 

dodatkowym motywatorem do osiągnięcia zamierzonych celów. 



Oprócz publikacji na łamach lokalnych 

mediów Śniardwy wydawały własną broszurę 

informacyjną - informator klubowy Echo KS 

Śniardwy, co jest ewenement w skali całego 

województwa.  

 

W trakcie 2014 r. ukazało się 12 numerów 

informatora, które rozdawane były 

w trakcie spotkań ligowych i pucharowych 

rozgrywanych na stadionie w Orzyszu. 
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Podstawowym źródłem informacji o wynikach 

drużyn i działalności klubu była strona 

internetowa www.sniardwy.orzysz.pl, która 

w połowie ubiegłego roku przeszła 

gruntowną zmianę swojego wizerunku. 

 

W trakcie mijającego roku na stronie ukazało 

się blisko 150 różnego rodzaju artykułów 

i publikacji. 
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Aktywnie żył także oficjalny profil Śniardw 

na Facebooku, na którym prezentowane były 

nie tylko informacje pochodzące z Klubu, ale 

także różnego rodzaju publikacje mediów 

odnoszące się do działalności Śniardw. 

 

Nasz profil na Facebooku polubiło już  ponad 

1000 osób, co stanowi jeden z lepszych 

wyników wśród profilów klubów w naszym 

regionie. Informacje publikowane na profilu 

każdorazowo trafiają do ok. tysiąca osób.  
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Ważną część polityki informacyjnej 

Klubu stanowiły publikacje na łamach 

Biuletynu Informacyjnego Gminy Orzysz 

oraz w gazecie „Obywatel Orzysza”.  

 

W stałej rubryce zatytułowanej „Z boiska 

KS Śniardwy” zamieszczane były 

informacje o występach drużyn  

w rozgrywkach ligowych i ważnych 

wydarzeniach z życia Klubu. 
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Codzienna praca Klubu to także działania marketingowe 

na rzecz naszych sponsorów, partnerów i osób, które 

ofiarowały nam swoją pomoc zarówno finansową, 

rzeczową czy też osobową. 

 

Zadania te odnosiły się do codziennej promocji na stronie 

internetowej, profilu na Facebooku, za pomocą materiałów 

drukowanych czy też podczas meczów. 
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Choć w Śniardwach każdy sponsor jest tak samo ważny, na 

największą skalę prowadzone były działania marketingowe 

związane z promocją Sponsora Strategicznego w roku 2014 

–  firmą Puidukoda Polska Sp. z o.o.  





Sprawozdanie  

finansowe 
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Przychody z działalności statutowej 

wyniosły  

 

130 376,83 zł 
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Przychody, w tym: 
składki członkowskie      1 770,00 zł 

składki zawodnicze       4 610,00 zł 

dotacja z Urzędu Miejskiego      71 000,00 zł 

sprzedaż biletów        6 703,00 zł 

darowizny pieniężne         21 426,63 zł 

wpłaty sponsorów                 18 040,00 zł 

przychód z 1% podatku     5 824,70 zł 

pozostałe przychody      1 002,50 zł 
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Koszty realizacji działalności statutowej 

wyniosły  

145 0912,34 zł 
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Koszty - wyszczególnienie: 

 
a) zużycie materiałów i energii   31 896,32 zł 

    zakup paliwa:           10 516,03 zł 

    zakup sprzętu sportowego   18 113,25 zł 

    pozostałe materiały                3 267,04 zł 
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            Koszty - wyszczególnienie cd.: 
b) usługi obce                    46 412,43 zł  

      usługi pielęgniarskie i lekarskie       5 700,00 zł 

      opłaty za uprawnienie zawodników   3 490,00 zł 

      usługi transportowe         17 613,50 zł 

      usługi księgowe                1 476,00 zł 

      pozostałe (opłaty transferowe,  

      licencje do WMZPN)                       11 448,87 zł 

      wynajem boiska                       333,00 zł 

      usługi gastronomiczne      5 201,06 zł 

      wpisowe do rozgrywek       1 150,00 zł 

 



 

            Koszty - wyszczególnienie cd.: 
c) ubezpieczenie zawodników               623,00 zł  

d) wynagrodzenia i ubezp. społeczne  39 085,33 zł 

    wynagrodzenie z tyt. umów zleceń   29 504,33 zł 

    wynagrodzenie z tyt. umów o dzieło      2 453,00 zł 

    wynagrodzenie sędziów        6 744,00 zł 

    wypłata zus                     384,00 zł 

e) pozostałe koszty             16 413,50 zł 

dojazdy sędziów                   5 068,00 zł 

pozostałe                       11 345,50 zł 

strata z roku 2013             10 661,76 zł 

  

 



  

Pozostałe koszty pozastatutowej:      668,00 zł 

    wpisowe na zawody          350,00 zł 

    odsetki i upomnienie  

    od zaległości podatkowych       318,00 zł 

 

Na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 

znajdowało się - 1 400,12 zł 

 

W kasie na dzień 31.12.2014 znajdowało się 0,00 zł 



 

Wynik finansowy na koniec roku 

- 15 383,61 zł 
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Cele na rok 2015 
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Cel 1 

 

Awans drużyny seniorów  

do IV ligi 
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Cel 2 

 

Pozyskanie Sponsora Głównego  

i zapewnienie stabilności  

finansowej Klubu 
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Cel 3 

 

Podejmowanie działań w celu  

doprowadzenia do modernizacji  

stadionu 
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Budżet  

na rok 2015 
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Koszty: 149 703,61 zł 
  

Strata z roku 2014    15 383,61 zł 

Ubezpieczenie zawodników   2 000,00 zł 

Wynagrodzenie trenerów  31 840,00 zł 

      pierwszy zespół    13 000,00 zł 

      rezerwy        3 960,00 zł 

      młodzicy        3 960,00 zł 

      orlicy         3 960,00 zł 

      żacy         3 960,00 zł 

      siatkówka       3 000,00 zł 
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Wynagrodzenie kierownika drużyny i spikera  2 520,00 zł 

Usługi księgowe                        1 800,00 zł 

Opieka medyczna                          3 000,00 zł 

Transport                            25 000,00 zł 

Delegacje zawodników i trenerów       14 000,00 zł 

Zakup paliwa                       4 000,00 zł 

Usługi sędziowskie                    14 000,00 zł 

Opłaty do WMZPN                      4 000,00 zł 

   

Koszty cd. 
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Opłaty transferowe za zawodników    3 000,00 zł 

Badania lekarskie zawodników         5 000,00 zł 

Zakup wody i odżywek witaminowych       1 700,00 zł 

Wyżywienie podczas meczów wyjazdowych    5 000,00 zł 

Zakup sprzętu sportowego         12 000,00 zł 

Wynajem obiektów sportowych         1 500,00 zł 

Koszty cd. 
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Przychody:       

 153800,00 

  

Dotacja z Urzędu Miejskiego   

  70000,00 

Dotacja z Ministerstwa Sportu   

  25200,00 

Obywatel Orzysza     

  15000,00 

Usługi marketingowe/darowizny  

   25000,00 

Składki zawodnicze     

  4600,00 

Składki członkowskie     

 2000,00 

Wpływ z 1% podatku     

 5000,00 

Sprzedaż biletów      

 7000,00 

Przychody: 153 800,00 zł 
  

Dotacja z Urzędu Miejskiego        70 000,00 zł 

Dotacja z Ministerstwa Sportu    25 200,00 zł 

Obywatel Orzysza       15 000,00 zł 

Usługi marketingowe/darowizny   25 000,00 zł 

Składki zawodnicze         4 600,00 zł 

Składki członkowskie        2 000,00 zł 

Wpływ z 1% podatku        5 000,00 zł 

Sprzedaż biletów         7 000,00 zł 
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Przychody:       

 153800,00 

  

Dotacja z Urzędu Miejskiego   

  70000,00 

Dotacja z Ministerstwa Sportu   

  25200,00 

Obywatel Orzysza     

  15000,00 

Usługi marketingowe/darowizny  

   25000,00 

Składki zawodnicze     

  4600,00 

Składki członkowskie     

 2000,00 

Wpływ z 1% podatku     

 5000,00 

Sprzedaż biletów      

 7000,00 

  

Ewentualne dodatkowe przychody:   13 000,00 zł 

  

Dotacja z funduszu alkoholowego     6 000,00 zł 

Dotacja ze Starostwa Powiatowego      7 000,00 zł 
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Dziękujemy za uwagę. 
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