Sprawozdanie Organizacyjne z Działalności MWZKOL
za okres od 26.03.2011 r. do 28.10.2013 r.
W okresie od dnia wyboru 26.03.2011 r. do dnia 28.10.2013 r. odbyło się
28 posiedzeń Zarządu.
Tematyka obrad Zarządu koncentrowała się na sprawach organizacyjnych,
sportowych i finansowych.
Zarząd MWZKol działał w następującym składzie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zbigniew Ruzik – Prezes
Mirosław Krasnowiecki – V-ce Prezes ds. organizacyjnych
Błażej Maresz – V-ce Prezes ds. sportowych
Jolanta Kozłowska – V-ce Prezes ds. sędziowskich
Piotr Tomaszewski – Sekretarz
Dariusz Banaszek – członek
Stanisław Grabowski – członek
Paweł Tomaszewski – członek
Henryk Woźniak – członek

Zarząd działając w latach 2011 – 2013 wykazał się w większości członków
systematyczną pracą. Wytyczał i realizował zadania, które umożliwiały
dobrą działalność Okręgu. W okresie działalności Zarządu odbyło się:
–
w 2011 roku – 8 spotkań
–
w 2012 roku – 12 spotkań
–
w 2013 roku – 8 spotkań do 28.10.2013 r.
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Zarząd założył sobie następujące cele:
–
–
–
–

opublikowanie wyników challange
tworzenie kalendarza imprez
prowadzenie strony internetowej
organizowanie podsumowań sezonów

Okręg w pierwszym roku działalności otrzymał dotacje z Ministerstwa
Sportu, Urzędu Marszałkowskiego i z miasta Warszawy. Umożliwiło nam
to dobre przeprowadzenie zaplanowanych imprez oraz szkolenie
młodzieży. Dobra praca zaowocowała dobrym rokiem dla mazowieckiego
kolarstwa. W 2011 roku zorganizowaliśmy Olimpiadę Młodzieży.
Pod względem organizacyjnym w większości organizatorzy wykazali się
dobrą działalnością, zbierając pochwały za dobre przeprowadzenie
zawodów. Nasi zawodnicy wykazali się dobrym przygotowaniem –
zdobywając medale, oraz dobre punktowane miejsca.
Drugi rok 2012 naszej działalności – to trudny rok. Na początku roku
Federacja przegrała sprawę w sądzie. Spowodowało to trudną sytuację
finansową i organizacyjną Okręgu. Na posiedzeniu Zarządu w dniu 5
stycznia 2012 r. złożył pisemną rezygnację z dalszej działalności w
Zarządzie Pan Ryszard Gałązka.
Zarząd przyjął jego rezygnację i powołał na stanowiska trenerów kadry
Norberta Ogórka i Henryka Brożynę. W ciągu roku Zarząd podejmował
działania związane z pozyskiwaniem środków finansowych.
Członkowie Zarządu byli na spotkaniach z urzędnikami instytucji, które
prowadzą sport młodzieżowy. Rozmowy przyniosły mierny skutek.
Pod koniec roku finanse Federacji Sportu zostały przekazane Polskiej
Federacji Młodzieży, która podzieliła fundusze na poszczególne Okręgi.
W listopadzie 2012 r. odbył się Nadzwyczajny Zjazd, na którym
wybraliśmy delegatów na Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy PZKol.
Wybrani zostali: D. Banaszek, A. Głazowski, T. Murzyn, J. Potocki,
Z. Ruzik i M. Wasiołek.
W grudniu 2012 r. odbył się Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy PZKol.
Do władz PZKol został wybrany D. Banaszek.

Również w grudniu 2012 r. w miejsce upadłej Federacji Sportu została
utworzona i zarejestrowana Unia Związków Sportowych Warszawy i
Mazowsza w składzie:
Prezes – Tadeusz Pietrewicz
V – ce Prezes – Stefan Długosz
V – ce Prezes – Tadeusz Wieszczycki
Sekretarz – Piotr Śliwiński
Członkowie – Dariusz Grochowski
Zbigniew Ruzik
Gedymin Wróblewski
Głównym zadaniem Unii Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza
było pozyskiwanie funduszy z Ministerstwa, Urzędu Marszałkowskiego
i z miasta st. Warszawy.
W pierwszym roku działalności Unia nie pozyskała funduszy, co
spowodowało dymisję Prezesa Tadeusza Pietrewicza, a w późniejszym
czasie rezygnację sekretarza Piotra Śliwińskiego.
W sierpniu 2012 r. pracownik byłej Federacji Sportu p. Małgorzata Szyller
przekazała komisyjnie dokumentację Okręgu.
Od tej chwili Zarząd musiał podjąć działalność samodzielnie. Został
sporządzony bilans za rok 2011 i wyrobiony NIP, co umożliwiło nam
przystąpienie do konkursu. Zostały zgłoszone imprezy na kwotę 25 000 zł
oraz 10 000 zł na inne akcje :„Sportowy talent”, „Ze szkoły na olimpiadę”
Miasto przyznało nam kwotę 6 700 zł.
W marcu 2013 r. zrezygnował z pełnienia funkcji V-ce Prezesa ds.
Organizacyjnych Mirosław Krasnowiecki. W kwietniu do Zarządu został
przyjęty Jacek Oporski.
Zarząd podjął decyzję o nawiązaniu współpracy z księgową panią Renatą
Więcek. Nadal sytuacja nie jest jasna co do dalszych planów dotyczących
Unii Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza. W tej sytuacji Okręg
zamierza występować o dotacje do Urzędów samodzielnie.
O pracy Związku decydują wyniki sportowe. Zjawiskiem pozytywnym jest,
że w ostatnim okresie powstało 7 nowych klubów, które zatrzymały
proces zmniejszania się stanu ilościowego klubów kolarskich.

Kluby te wykazują się dobrą organizacją, oraz właściwym naborem do
sekcji. Mamy nadzieję, że w przyszłości przy wsparciu instytucji
państwowych będziemy mogli pomagać klubom w rozwoju sportowym.
W okresie tych trzech lat można zauważyć, że przy tak trudnej sytuacji
organizatorzy imprez przeprowadzili wszystkie znaczące zawody.
Klub „Legia 1928” był organizatorem memoriałów Trochanowskiego
i Siemińskiego, Małego i Dużego Mazowsza, MON-u.
Okręg przeprowadził lub był współudziałowcem we wszystkich
zaplanowanych Mistrzostwach. Odbyły się Puchary Polski w Ciechanowie
i Siedlcach.
Problemy finansowe dezorganizowały pracę Okręgu. Niemożliwość
zorganizowania zgrupowań w niektórych okresach cyklu treningowego
powodowało, że zawodnicy nie osiągali właściwej formy. Mimo naszych
dobrych intencji i zaangażowania potrzebujemy wsparcia finansowego,
aby dalej dobrze rozwijać naszą działalność i pomagać klubom kolarskim
w ich pracy z młodzieżą.
Prezes Zarządu
Zbigniew Ruzik

