
Realizacja zadań publicznych 
z dotacji za rok 2022

UKS „JAGUAR” MICHAŁOWICE



O nas

Najważniejszym celem UKS Jaguar 
Michałowice jest indywidualny rozwój 
osobowości talentów dziecka poprzez formy 
ruchowe ukierunkowane na piłkę nożną. 
Rozwijamy pasje sportowe naszych 
zawodników, a także odkrywamy i szkolimy 
piłkarskie talenty. Kolejnym celem klubu jest 
wychowywanie młodzieży, która zakocha się 
w sporcie na całe życie. Dzięki ciężkiej pracy, 
determinacji oraz współpracy w grupie 
będzie wyposażona w odpowiednie środki 
by poradzić sobie w kolejnych etapach 
rozwoju piłkarskiego jak i w zwykłym życiu. 



Drużyny

W chwili obecnej w klubie trenuje około 180 zawodników 
w 10 grupach. Najmłodsi piłkarze są z rocznika 2018, a 
najstarsi z rocznika 2009. Drużyny regularnie trenują od 2 
do 3 razy w tygodniu od 1h do 1.5h w zależności od wieku 
i zaawansowania. Bierzemy udział w rozgrywkach 
piłkarskich organizowanych przez Mazowiecki Związek 
Piłki Nożnej (na jesieni 5 drużyn) oraz rozgrywamy liczne 
sparingi oraz turnieje. Dzieci w ramach motywacji są 
nagradzani naklejkami za dobrą pracę na zajęciach, które 
naklejają na tablicę motywacyjną. Po uzbieraniu 50 
naklejek otrzymują nagrodę: medal, statuetkę i puchar. 
W starszych rocznikach zawodnicy otrzymują miesięczne 
wyróżnienia: Wzór Postępu, Wzór Fair Play i Mistrz 
Żonglerki. 



Dotacja 2022
Klub w roku 2022 otrzymał dofinansowanie 
z Gminy Michałowice w wysokości 20 000 zł



Podział środków

Zgodnie ze sprawozdaniem dotacja została wykorzystana na pensje trenerów 
prowadzących treningi w klubie oraz na zakup sprzętu.



Zakupiony sprzęt

Dwie rozkładane bramki Yakima zgodne z 
unifikacją w kategorii żak: 1,55 m x 3m. 



Zakupiony sprzęt

Piłki marki Adidas, łącznie 80 sztuk; 
pachołki oraz drabinki.



Zdjęcia drużyn 



Zdjęcia drużyn 



Zdjęcia drużyn 



Zdjęcia drużyn 

Turniej organizowany przez RKS Okęcie Warszawa



Zdjęcia drużyn 



Uśmiech jest najważniejszy



Dziękujemy za wsparcie !!!

Serdecznie dziękujemy Gminie Michałowice za wsparcie klubu w roku 2022 !
Chcemy być wizytówką Gminy, a wsparcie dotacyjne bardzo w tym pomaga.
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