
WŁADZE PKS MAZURY PODSUMOWAŁY 2021
ROK!
W dniu dzisiejszym (19 lutego 2022 r.) Zarząd Policyjnego Klubu Sportowego Mazury w
pełnym składzie wraz Przewodniczącymi Komisji statutowych podsumował działalność
organizacji w minionym roku. Z uwagi na bezpieczeństwo sanitarne spotkanie odbyło się
w formie wideokonferencji.

Podczas odprawy została omówiona działalność stowarzyszenia w minionym - 2021 roku
oraz przedstawiono plan strategiczny na rok kolejny.
Głównym tematem spotkania było określenie założeń i celów w nadchodzącym roku 2022.
Omówiono zakres współpracy z samorządami lokalnymi oraz nakreślono plany
wzajemnych do osiągnięcia i zrealizowania przedsięwzięć adresowanych w głównej
mierze do mieszkańców powiatu ostródzkiego. Następnie skarbnik stowarzyszenia Michał
Przybyłek przedstawił uczestniczącym w zebraniu sprawozdanie finansowe obrazujące
stosunek poniesionych kosztów przy organizacji poszczególnych eventów do sumy
pozyskanych środków.
Podczas spotkania omawiano również pomysły czy rozwiązania pozwalające na
organizację poszczególnych imprez sportowo-rekreacyjnych przy jednoczesnym
zachowaniu obowiązujących w danej chwili przepisów i obostrzeń sanitarnych. Wskazano
m.in., iż działalność statutowa Klubu polegająca na organizacji cyklicznych przedsięwzięć
sportowo-rekreacyjnych, może być jedną z nielicznych możliwości do trwałego
utrzymywania, przez uczestniczących w nich mundurowych, wysokiej sprawności
fizycznej i prawidłowej tężyzny co wpływa w sposób oczywisty na ich odporność osobistą
i zdrowie.

W czasie odprawy ustalono, iż najbliższe zadanie pomocowe organizowane przez
komórkę organizacyjną Klubu, tzn Wolontariat PKS MAZURY będzie skierowane do osób
potrzebujących na terenie gminy Dąbrówno.
Za priorytetowe w roku 2022 uznano do realizacji kolejne i cykliczne lokalne zadania
sportowo-rekreacyjne, o charakterze prozdrowotnym, skierowane głównie do środowiska
mundurowego, tzn.:
- Derby Powiatu Ostródzkiego w Futsalu Ostróda/Morąg 2022
- Mistrzostwa Powiatu Ostródzkiego w Badmintonie - Ostróda 2022
- Wojewódzkie Zawody Pływackie - Garn  Warm. - Maz. - Ostróda 2022
- Bieg Tropem Wilczym - Ostróda 2022
- Maraton Ekstremalny - Hardman 2022
- Nocny Wojewódzki Turnie Piłki Plażowej - Ostróda 2022
- Mistrzostwa Miasta Ostródy w Badmintonie - 2022
- Terenowy bieg wytrzymałościowy - 2h - Ostróda 2022
- Mistrzostwa Powiatu Ostródzkiego w Strzelaniu Taktycznym - Ostróda 2022
- Mistrzostwa Powiatu  Ostródzkiego w Wyciskaniu Wytrzymałościowym - Ostróda 2022
.. inne/nie wymienione.

Określono niezbędne do zrealizowania w roku 2022 główne  zadania i akcje społeczne:
- Samoobrona dla Kobiet - Ostróda/Morąg 2022
- Sportowe Lato - Ostróda 2022
- EkoBadminton - Ostróda/Morąg 2022
- Uratuj się sam! - Ostróda/Morąg 2022



.. inne/nie wymienione.

Na zakończenie spotkania Prezes Policyjnego Klubu Sportowego MAZURY p. Mateusz
Dobroński podsumował odprawę oraz omówił zakończenie koordynacji wieloletniego
programu prozdrowotnego, realizowanego z lokalnym samorządem, na terenie Gminy
Ostróda z zakresu fitness i rekreacji ruchowej. Ostateczne rozliczenie programu nastąpiło
31 grudzień 2021r.

Spotkanie zostało udokumentowane elektronicznie.
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