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Od zabawy do mistrzostwa 

Projekt pn. „Letni obóz sportowy oraz 
warsztaty piłkarskie dla 250-osobowej 

grupy dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat” 
współfinansowany jest ze środków  

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  
w ramach Programu Operacyjnego  
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

Okres realizacji: 01.05.2013 r. - 31.12.2013 r. 

W lipcu minęło 6 lat od momentu powstania Fundacji Promo-
cji Sportu EKOBALL. Główną ideą jej założenia było szkolenie 
i wychowanie młodzieży przez sport oraz stworzenie zawodni-
kom odpowiednich warunków do trenowania piłki nożnej. Cele 
statutowe realizowane są w coraz większym stopniu, a fundacja 
stale się rozwija. 

atrakcje, by wspomnieć choćby 
wyjazdy na mecze Ligi Europej-
skiej (Wisła Kraków – Fulhalm 
Londyn), czy ekstraklasy (Craco-
via – GKS Bełchatów, Wisła – Ja-
giellonia, itp.). 

sna zgromadził na trybunach 
ponad 500 osób, a otrzyma-
ne medale, dyplomy i puchary  
do dziś stanowią najcenniej-
sze trofeum w domu każdego  
z uczestników. 

Strzałem w dziesiątkę okazał 
się organizowany po raz pierw-
szy piknik rodzinny dla przyjaciół 
Ekoball na obiektach sportowych 
w Bykowcach, gdzie wspólnie 
bawili się i rywalizowali ze sobą 

jak najbardziej trafna. – Przy tej 
okazji jeszcze raz dziękujemy 
osobom, instytucjom i rmom,
dzięki którym możemy realizo-
wać zadania statutowe, stwa-
rzając dzieciom i młodzieży 
warunki do rozwoju i realizacji 
piłkarskiej pasji. Zachęcamy r-
my i osoby zyczne, dla których
nie jest obojętny rozwój dzieci, 
do wsparcia naszej inicjatywy. 
Przyjmiemy każdą formę pomo-
cy, od nansowej począwszy,
jak zakup sprzętu czy posiłków, 
przez transport i opiekę me-
dyczną, na pracy wolontariac-
kiej skończywszy. W zamian 
oferujemy reklamę na obiektach 
sportowych, sprzęcie, stronie 
internetowej, podziękowania 
w lokalnych mediach, a nade 
wszystko uśmiech naszych 
młodych sportowców – mówi 
na zakończenie Bogusław Raj-
tar, dyrektor Ekoballu. 

Z każdym kolejnym se-
zonem w EKOBALLU trenuje 
liczniejsza grupa dzieci i mło-
dzieży. W tym roku szkoleniem 
objętych zostało około 500 
chłopców i dziewcząt w wie-
ku 5-18 lat. Aktualnie ćwiczą  
w 19 grupach pod okiem 15 tre-
nerów. W sumie daje to niemal 
5 tysięcy godzin treningowych! 

Rok 2013 obtował w wiele
wydarzeń. Najważniejsze, a za-
razem najbardziej pracochłonne 
i kosztowne, jest uczestnictwo 
sześciu drużyn w rozgrywkach 
podkarpackich lig młodzieżo-
wych. To około 200 meczów  
w sezonie, 20 tysięcy przejecha-
nych kilometrów, ponad 3000 
ciepłych posiłków, koszty sę-
dziowskie, utrzymania i przygo-
towania boiska, wynagrodzenia 
trenerskie, itp. Koszty te, powięk-
szone o wynajmem obiektów,  
oscylują w granicach 300.000 zł.  
Drugie tyle idzie na wydatki  
inwestycyjne, administracyjne, 
rejestracyjne, ubezpieczeniowe, 
zakup sprzętu, czynsze, itp. 

Wbrew pozorom bardzo 
wiele dzieje się na wakacjach, 
czyli podczas przerwy w roz-
grywkach ligowych. Czas ten 
przeznaczony był na sprawy 
związane z przygotowaniem  

li kilka sparingów z tak znanymi 
rywalami jak choćby Hutnik Kra-
ków (mistrz Małopolski juniorów) 
i Cracovia. Pierwszego pokonali 
4-2, drugiemu ulegli 0-1. Dobre 
występy zaowocowały nawiąza-
niem współpracy i być może już 
wkrótce Cracovia będzie gościć  
w Sanoku na zimowym obozie. 

W celu urozmaicenia pro-
cesu szkoleniowego EKOBALL 
stara się organizować dodatkowe 

Ostatnie pół roku było 
wyjątkowo obfite w różne ini-
cjatywy EKOBALLU. Oprócz 
udziału w rozgrywkach ligo-
wych, fundacja zorganizowała 
szereg turniejów dla wszystkich 
grup wiekowych, począwszy  
od rocznika 2008 (dzieci ćwi-
czące w Akademii Piłkarskiej 
Przedszkolaka), skończywszy 
na 1995. Mecz Przedszkolaków 
Ekoball z rówieśnikami z Kro-

Wspaniałych wrażeń sporto-
wych dostarczył też III Memoriał 
Juniorów Młodszych im. Macieja 
Królickiego i Ryszarda Pytlowa-
nego, w którym po raz pierwszy 
zwycięstwo odnieśli gospodarze. 
Drużyna Tomasza Matuszew-
skiego w pokonanym polu zosta-
wiła tak uznane marki jak Motor 
Lublin, Sandecja Nowy Sącz, 
MOSiR Mińsk Mazowiecki i… 
Panthinaikos Soccer Schools. 

do udziału w następ-
nych rozgrywkach 
ligowych, remonty 
obiektów sportowych, 
organizację turniejów 
i wyjazdy na obozy. 
Te ostatnie są niewąt-
pliwie świetnym uroz-
maiceniem żmudnego 
procesu treningowego, 
a także wspaniałą for-
mą wypoczynku. 

Podczas ostatnich 
wakacji na obozy wy-
jechało ponad 150 pił-
karzy EKOBALL, tym 
razem do Charsznicy 
k. Krakowa i Leska. 
W tej pierwszej miej-
scowości „akumula-
tory ładowali” starsi 
chłopcy. W ramach 
przygotowań rozegra-

rodzice, dzieci, tre-
nerzy i sponsorzy. 

Dobra praca 
szkoleniowa Ekobal-
lu została zauważo-
na przez inne kluby 
z Polski i zagranicy. 
W sierpniu trzech 
zawodników (Mate-
usz Gierczak, Patryk 
Prajsnar i Grzegorz 
Gawle) przebywało 
na testach w Legii 
Warszawa, a w biu-
rze fundacji odebra-
no kilka telefonów  
z klubów belgij-
skich i niemieckich.  
O szczegółach po-
informujemy nieba-
wem. 

Warto także do-
dać, że otwarte rok 
temu korty tenisowe 

na klubowym obiekcie EKOBAL-
LU w Bykowcach tętnią życiem  
od rana do wieczora, co było inspi-
racją do utworzenia sekcji tenisa 
ziemnego. Jest już pierwszy suk-
ces – brązowy medal Mistrzostw 
Podkarpacia do 12 lat, który zdo-
była Katarzyna Bil. 

Wydarzenia te motywują dzia-
łaczy Ekoballu do dalszej pracy, 
potwierdzając jednocześnie, że 
decyzja o powołaniu fundacji była 

TEKST SPONSOROWANY

DYŻURY
W RADZIE POWIATU

20 września (piątek) pokój nr 40
dyżur pełni wiceprzewodniczący

Wojciech Pajestka
w godz. 12-14

27 września (piątek) pokój nr 40
dyżur pełni członek zarządu

Waldemar Och
w godz. 12-14

DYŻURY
W RADZIE MIASTA

23 września (poniedziałek) pokój nr 67
dyżur pełni wiceprzewodniczący

Tomasz Dańczyszyn 
w godz. 16-17

26 września (czwartek) pokój nr 33
dyżur pełni radna

Maria Oberc
w godz. 17-18

Firma ANGRE 
ogłasza nabór ofert na roboty budowlane 
(obejmujące budowę tarasu w Restauracji „Nad Osławą”) 

w Zagórzu przy ul. Piłsudskiego 27

Przedmiar robót oraz Formularz oferty 
dostępne są na str.: www.nadoslawa.com.pl,

do odbioru osobistego w Zagórzu, przy ul. Piłsudskiego 27 
 (Kantor Wymiany Walut) w godz: 

 pon- pt 8:00-16:00 , sobota 8:00-13:00
Tel kontaktowy 513-026-280 (pon-pt 8:00-16:00)

Oferty prosimy składać  
do 04.10.2013 r. do godz 10.

Termin zakończenia 
robót: 20.12.2013 r.

GoToCarpathia –certykat jakości usług i produktów
ekoturystycznych na pograniczu polsko-słowackim

 Możesz mieć wpływ na jakość turystyki w Karpatach Wschodnich 

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM Karpackiego Centrum Zielonej Turystyki

Zgłoszenia przyjmujemy tylko do 27 września 2013 roku (piątek) do godz. 15.00.
Zasady rekrutacji i informacje o projekcie: www.gotocarpathia.pl
osoba do kontaktu:  – Iwona Pojnar, telefonicznie: +13 469 72 97
e-mailowo: i.pojnar@fundacja.bieszczady.pl
bezpośrednio w biurze Fundacji Bieszczadzkiej (Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 14)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu 

Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013

TEKST SPONSOROWANY

Mecze na stadionie Ekoballu wpisały się już w krajobraz Bykowiec. Grywa tam wielu 
utalentowanych chłopaków, z których najlepsi mają dużą szansę na to, by w przy-
szłości zostać zawodowymi piłkarzami. 

LOMBARD
• POŻYCZKI 
   POD ZASTAW
             • SKUP ZŁOTA

Sanok, ul. Piłsudskiego 8
(przy Hali Targowej – II piętro)

tel. 13-464-30-61

DRZWI Z DREWNA
zewnętrzne, wewnętrzne, 

lakiery wodne „lazury” 
do domów, bloków 
na każdy wymiar

pomiary-dowóz-montaż

NADOLANY 80
tel. 13-466-41-61, 501 160 450

www.nadolany.strefa.pl


