Sprawozdanie z działalności MUKS „PIVOT”
w okresie V. kadencji Zarządu w latach 2010 – 2014
I. Działalność organizacyjna
Zarząd klubu w składzie: prezes Jarosław Kurdziel , sekretarz Radosław Korban –
sekretarz, skarbnik - Jolanta Leszek, członkowie: Dariusz Owczarek oraz Cezary Jasiński (w
latach 2010-2012 i Kazimierz Radomski (w latach 2012-2014), od czerwca 2006 do czerwca
2010 roku obradowali 18 razy. Prezydium Zarządu, czyli prezes, sekretarz i skarbnik
kontaktowali się ze sobą w bieżących sprawach między posiedzeniami Zarządu około 80 razy.
Do kompetencji Zarządu zgodnie ze statutem należało podejmowanie uchwał i
postanowień związanych z:
a) przyjmowaniem i skreślaniem członków klubu,
b) przyjmowaniem planów okresowych dotyczących organizacji szkolenia drużyn
sportowych,
c) uczestnictwem w turniejach sportowych
d) organizacją turniejów
e) organizacją obozów
Członkowie funkcyjni władz klubu wykonywali obowiązki w ramach swoich kompetencji:
Prezes Jarosław Kurdziel
- przewodniczył posiedzeniom Zarządu
- reprezentował klub na zewnątrz i dbał o jego wizerunek
- promował w środowisku miejskim zadania zaproponowane przez klub, takie jak: szkolenie
z zakresu koszykówki oraz unihokeja, akcję „Lato w Mieście na Sportowo”
- przygotowywał wnioski o dofinansowanie w/w zadań,
- sporządzał lub nadzorował sprawozdania z ich wykonania,
- organizował obozy letnie,
- współorganizował wyjazdy na turnieje sportowe
- wykonywał czynności związane z public relation czyli pisał artykuły do prasy lokalnej,
biuletynu miejskiego, strony internetowej Piastowa oraz klubu,
- prowadził wspólnie z sekretarzem korespondencję z podmiotami zewnętrznymi,
- nadzorował dokumentację związaną z zatrudnianiem trenerów i instruktorów,
- przygotowywał coroczne Walne Zebrania Sprawozdawcze klubu.
Sekretarz Radosław Korban
- prowadził dokumentacje związane z Walnymi Zebraniami klubu oraz posiedzeniami
Zarządu,
- prowadził ewidencję członków klubu,
- prowadził wspólnie z prezesem korespondencję z podmiotami zewnętrznymi.
- organizował akcję „Lato w Mieście na Sportowo”
- organizował corocznie turnieje koszykówki ulicznej „Piastball” w ramach „Dni Piastowa”.
Skarbnik Jolanta Leszek
- prowadziła księgowość klubu,
- prowadziła ewidencję kadrową klubu,
- prowadziła korespondencję z Urzędem Skarbowym, ZUS-em, KRS-em oraz Bankiem.
- współorganizowała jubileusz 15. lecia klubu
Członek Dariusz Owczarek
- brał udział w posiedzeniach Zarządu,
- uczestniczył w zebraniach WOZKoszWM,.
- współorganizował wyjazdy zagraniczne do Wiednia, Brukseli i na Słowację oraz na turnieje
krajowe,
- współorganizował jubileusz 15. lecia klubu
- wyjeżdżał jako opiekun zespołu na turnieje sportowe.
- służył pomocą w wielu doraźnych sprawach.

Członek Zarządu Cezary Jasiński ( w latach 2010-2012)
- brał udział w posiedzeniach Zarządu
- wspierał klub w zakresie wyposarzenia zawodników w ubiory sportowe
- organizował nagrody związane z organizacją turniejów ogólnopolskich.
- organizował materiały promocyjne przy okazji wyjazdów na turnieje oraz jubileuszu 15.
lecia klubu.
Członek Zarządu Kazimierz Radomski (w latach 2012-2014)
- brał udział w posiedzeniach Zarządu
- uczestniczył w zebraniach WOZKoszWM,.
- współorganizował jubileusz 15.lecia klubu
- wyjeżdżał jako opiekun zespołu na turnieje sportowe.
- służył pomocą w wielu doraźnych sprawach.
Członkowie Komisji Rewizyjnej: przewodnicząca - Anna Kruszewska, członkowie:
Katarzyna Puchalska, Joanna Radomska (w latach 2012-2014) oraz Alicja Maciesowicz (w latach
2012-2014):

- czuwali nad prawidłowością procedur wewnątrzklubowych (oddzielne sprawozdanie),
- byli zaangażowani w organizację uroczystości z okazji 15 – lecia klubu w 2012 roku.
Ponadto Zarząd klubu dziękuje rodzicom zaangażowanym w dowożenie zawodników
na mecze oraz za wsparcie w innych dziedzinach naszej działalności.
II. Uchwały zarządu
W okresie swojej kadencji zarząd podjął 3 uchwały oraz ponad 50 decyzji.
III. Działalność sportowa
Sekcja koszykówki
W ciągu ostatnich 4 lat w istniały następujące drużyny, w których uczestniczyło
prawie 100 dziewcząt i chłopców
- dziewczęta rocznik’98 – trenowały od września 2007 do czerwca 2011 - trener Radosław
Korban
- dziewczęta rocznik’99 – trenowały od września 2008 do czerwca 2012 – trener Radosław
Korban ( od roku 2010) i Marzena Długołęcka (do roku 2010)
- chłopcy rocznik’99 - od września 2009 do grudnia 2011 - trener Jacek Gembal
- chłopcy rocznik 2000 - od września 2009 do dziś - trener Jarosław Kurdziel
Największe sukcesy tych drużyn:
Chłopcy 2000
- wygranie 11 turniejów ogólnopolskich
- Mistrzostwo Mazowsza (dwukrotnie)
- III miejsce w Pucharze Narodów
Dziewczęta’99
III miejsce na Mazowszu
Dziewczęta ‘98
V miejsce na Mazowsz
Osobiste sukcesy zawodników:
- udział w Kadrze Mazowsza: Przemysław Gołek, Mikołaj Jasiński, Krzysztof Kania,
Damian Owczarek

- udział w Kadrze Polski: Przemysław Gołek i Damian Owczarek.
Ponadto: 5 zawodników rocznika 2000 zdobywało wyróżnienia na silnie obsadzonych
turniejach ogólnopolskich i międzynarodowych:
MVP (najlepszy zawodnik turnieju) - Przemysław Gołek, Damian Owczarek, Mikołaj
Jasiński,
Najlepsza „5 turnieju” - Krzysztof Kania i Bartłomiej Wojtaszek
W okresie minionej kadencji klub zorganizował trzy wyjazdy zagraniczne. W 2011
roku do Wiednia pojechały drużyny dziewcząt ’98 i ‘99 a chłopcy’00 w 2012 roku do
Brukseli i w 2014 na Słowację.
Przy okazji wyjazdu do Brukseli członkowie ekipy dzięki pośrednictwu pana
Cezarego Jasińskiego zwiedzali Parlament europejski w towarzystwie europosła Wojciecha
Olejniczaka.
Dziewczęta rywalizowały w Wiedniu z kilkudziesięcioma drużynami z całej Europy i
zakończyły udział w fazie grupowej.
Chłopcy jako jedyny zespół z Polski wybrany przez organizatorów - w silnej stawce
12. klubów europejskich z 8 państw zajął 5-e miejsce w turnieju pod egidą FIBA i patronatem
Unii Europejskiej. Na Słowacji, mimo osłabienia kadrowego chłopcy zajęli 2. miejsce
wygrywając min. z 5. zespołem Słowacji i reprezentacją Koszyc.
Przy okazji należy wspomnieć o naszym niefortunnym udziale w Mistrzostwach
Polski U-14:
Zespół chłopców 2000 przygotowywał się do nich przez prawie 5 lat. Przez ten czas wygrał 11 - silnie obsadzonych turniejów ogólnopolskich i międzynarodowych (najwięcej ze
wszystkich polskich drużyn). Wymieniany był jako główny pretendent do medalu – nawet
złotego. Zarząd klubu nie ukrywał potwierdzenia tych aspiracji ale pod naturalnym
warunkiem – pełnego składu. Niestety, długotrwała kontuzja najlepszego naszego zawodnika,
do tego absencja najwyższego naszego gracza w III. rundzie kwalifikacji czyli w
ćwierćfinałach – była decydująca by nie sprostać silnym rywalom. Jednak przegrana - w tak
osłabionym składzie - zaledwie 7. punktami z późniejszym brązowym medalista MP może
być uznana jako potwierdzenie dużego poziomu sportowego naszych „Wilczków”
Sekcja unihokeja
W ciągu ostatnich 4 lat w istniały co roku 2 grupy treningowe chłopców z gimnazjum
(kl.I oraz kl. II-III) w których uczestniczyło około 60 zawodników startujących w szkolnych
rozgrywkach, zdobywając 3 krotnie Mistrzostwo Powiatu oraz Wicemistrzostwo
Trenerzy – Artur Tykwiński i Jarosław Kurdziel
IV. Działalność rekreacyjna
1. Akcja „Lato w Mieście na Sportowo” (od 2006 roku), w której przez 3 tygodnie wakacji
uczestniczy codziennie w kilku grupach wiekowych i tematycznych łącznie około 60 chętnych
młodych ludzi ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych .
Organizator i instruktor Radosław Korban

2. Turnieje koszykówki ulicznej „Piastball” (od 1997 roku). Turniej o oryginalnej formule
rozgrywany był dla 6 kategorii medalowych na ulicy w trakcie „Dni Piastowa”, uczestniczy w
nim corocznie 35-40 3-osobowych drużyn.
Organizator i sędzia główny Radosław Korban
3. Turnieje gimnazjalne w unihokeja GHL (od 2002 roku) rozgrywane dla drużyn klasowych
od marca do czerwca, w których uczestniczy co roku kilkanaście zespołów.
Organizator i sędzia Jarosław Kurdziel

V. Obozy
W latach 2010-2013 zorganizowano XIV, XV, XVI, XVII obóz koszykarski , 3 razy
w Rybakach oraz w Wałpuszu.
Program miał na celu ogólnorozwojowe i specjalistyczne przygotowanie do nowego
sezonu oraz spełniał funkcję integracyjną członków klubu. W dwóch ostatnich obozach
program wzbogacony był o warsztaty „Spójrz Inaczej” Za pierwszym razem akcent położony
był na rozwój mentalny i współpracę w zespole, za drugim razem na prelekcje i ćwiczenia
profilaktyki uzależnień.
Program obozu obejmował 5 zajęć dziennie:
 Rozruch poranny
 2 treningi koszykówki w hali sportowej - przed i po południu
 Zajęcia nad jeziorem z wykorzystaniem kajaków - przed południem
 Zajęcia w sportach uzupełniających (piłka nożna, siatkówka, baseball, unihokej - po
kolacji
 Warsztaty mentalne
V. Ważne wydarzenia.
1.
W listopadzie 2012 roku władze klubu zorganizowały Uroczystość 15. lecia klubu z
udziałem aktualnych i byłych zawodników i członków zarządów.
Wśród zaproszonych honorowych gości byli obecni między innymi: Burmistrz i
Przewodniczący Rady Miasta, Radni Piastowa, Radni powiatowi, Przedstawiciel Ministerstwa
Sportu i Turystyki, Prezes WOZKosz.WM, Dyrektor MOK, Dyrektorzy szkół
współpracujących z klubem oraz przedstawiciele piastowskich stowarzyszeń sportowych.
W trakcie części oficjalnej, w której uczestniczyło 120. gości - wręczono pamiątkowe
podziękowania i przedstawiono prezentację multimedialną przygotowaną przez panów:
Dariusza Owczarka, Radosława Korbana i Jarosława Kurdziela
W części sportowej rozegrano pokazowy mecz koszykówki:
PIVOT – PIVOT Absolwenci.
Wszyscy uczestnicy imprezy spróbowali okazałego jubileuszowego tortu a imprezę
zakończył uroczysty bankiet.
We wrześniu 2011 roku gościliśmy na treningu Premiera polskiego rządu – Donalda
Tuska w towarzystwie Roberta Korzeniowskiego.
Godzinna wizyta podzielona w połowie na rozmowę z trenerami o problemach
polskiego sportu młodzieżowego oraz spotkanie z zawodniczkami i zawodnikami naszego
klubu - zapadnie na pewno w pamięci młodych sportowców. Ostatecznie spotkanie z drugą
osobą w państwie jest dane nielicznym.
Wspominając o spotkaniach naszych członków z celebrytami nie można zapomnieć o
najlepszym koszykarzu polskim w historii czyli Marcinie Gortacie.
Uczestnikami znanych campów z młodzieżą organizowanych przez fundacje Marcina,
byli chłopcy z rocznika 2000. Brało w nich udział w sumie 8. chłopców z rocznika 2000.
Dwukrotnym Laureatem został Przemek Gołek, który w nagrodę pojechał wraz mamą do
USA podpatrywać treningi i mecze NBA.
VI. Kontrole
Co roku zarząd klubu zgodnie ze statutem poddawany jest kontroli prawidłowości
wydatkowania funduszy klubowych i prowadzenia dokumentacji. Kontrole wykazały brak
nieprawidłowości oraz rzetelne prowadzenie dokumentacji księgowych. Więcej w
oddzielnym sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej.
Prezes MUKS „PIVOT”
Jarosław Kurdziel

