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KOMUNITAT Nr. 7/2017  

Koła Seniora Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej 
 
Skład Zarządu: 

Przewodniczący     Pędzierski Krzysztof 
V-Przewodniczący     Kostrzewski Paweł 
Sekretarz      Wieczorek Bogdan 
Skarbnik      Kołowrocki Janusz 
Członek Zarządu     Bilicki Janusz 

 
1. W roku 2017 odbyto 14 spotkań w tym 8 planowych w ramach comiesięcznych spotkań. 
2. Zarząd Koła Seniora pracował nad wnioskiem – 2 mandaty dla koła na Walne Zgromadzenie. Decyzją 

Zarządu POZPN wniosek nie uzyskał aprobaty Zarządu. 
3. Spotkanie z Prezesem POZPN Dariuszem Kluge w temacie nurtujących spraw Wydziału Sędziowskiego w 

ocenie Koła Seniora. Przedstawiono uwagi i wnioski, na które Prezes w sposób wyczerpujący złożył 
wyjaśnienie. 

4. W dniu 12.04.2017r odbyło się spotkanie Wielkanocne. 
5. Zarząd Koła planuje w dniu 21 marca 2018r spotkanie Wielkanocne na, które serdecznie zaprasza oprócz 

członków Koła Seniora, również członków Zarządu POZPN oraz poszczególnych Wydziałów. Miejsce 
spotkania oraz godzina podana zostanie oddzielnym komunikatem. Spotkanie Wielkanocne wzorem lat 
poprzednich jest częściowo odpłatne. 

6. Przygotowano i zrealizowano okolicznościowy plakat z okazji 70 –lecia ZKS „Wisła Płock”  (na plakacie 
umieszczenie pamiątkowego proporczyku z meczu oldboyów Wisły Płock i Masovi Płock, pamiątkowa 
fotografia obu drużyn, fotografia trójki sędziowskiej, fotografia uczestników spotkania wigilijnego Koła 
Seniora). 

7. Otrzymaliśmy pismo od Koła Seniora Szczecin, w którym koledzy ze Szczecina pragną nawiązać z nami 
bliższą współpracę. Wystosowaliśmy do nich stosowne pismo o nawiązaniu współpracy. 

8. Organizacja wyjazdu na finał Pucharu Polski. Było nas 8 osób. Mieliśmy też propozycję wyjazdu na mecz 
Polaka -  Anglia w ramach Mistrzostw Europy U 23. Ze względu na brak zainteresowania wyjazd nie doszedł 
do skutku. 

9. Planowane spotkania – wspólne oglądanie meczy w siedzibie POZPN, przełożona na termin późniejszy w 
związku z brakiem możliwości technicznych. Do tematu wrócimy w 2018r 

10. Realizacja planowanego spotkania z Prezesem Wisły Płock Panem Jackiem Kruszewskim. Na spotkanie 
przybyło 17 osób. Spotkanie odbyło się w miłej i serdecznej atmosferze. Nawiązano bliższy kontakt do dalszej 
współpracy. 

11. Przygotowanie i złożenie wniosku do Zarządu POZPN w temacie nadania stadionowi Stoczniowca Płock 
imienia Braci Kotarskich. Wniosek został przyjęty do dalszej realizacji proceduralnej. 

12. Przygotowanie pisma do ZKS „Wisła” Płock o karty wolnego wstępu „VIP” na mecze Ekstraklasy SA. dla 
Tadeusz Prosowskiego, Jana Budzyńskiego oraz dla Tadeusza Sznajdera, z jednoczesną prośbą o 
informację o możliwości przyznania możliwej ilości kart wstępu na mecze dla członków Koła. Do tej pory nie 
otrzymaliśmy odpowiedzi. Na początku 2018r powrócimy do sprawy.  

13. Przygotowanie i złożenie pisma do Zarządu POZPN wycofującego kandydatury członków Koła Seniora z 
pocztu sztandarowego ze względu na brak zrozumienia współpracy z Wydziałami. 

14. Prace w temacie realizacji planu turnieju piłkarskiego oldboy 45+ Memoriał im. Zdzisława Grausberga o 
Puchar Prezes POZPN – Staroźreby,  we współpracy z Urzędem Gminy Staroźreby POZPN oraz naszym. 
Uzgodniono termin 9.12.2017r. 

15. Wzorem lat poprzednich odwiedzono 30 grobów w dniu Święta Zmarłych. Podjęto działania z POZPN w 
temacie rozszerzenia tego przedsięwzięcia przez kluby zrzeszone w POZPN – brak większego 
zainteresowania. 

16. W dniu 20.11.2017r na zaproszenie Klubu Seniora Warszawa zarząd Koła spotkał się w Warszawie na 
spotkaniu, gdzie omówiono sprawy związane ze współpracą obu stron oraz wymieniono doświadczenia. 

17. Udział przedstawicieli Koła na posiedzeniach Zarządu POZPN. 
18. Przypominamy i zachęcamy wszystkich członków Koła do odwiedzania strony internetowej POZPN – 

www.pozpn.plo.pl. Strona została uruchomiona, aby można na bieżąco śledzić prace Koła. Jak na 
stronę się zalogować informacja poniżej. 
 W górnym menu zakładka Koło Seniora. W zakładce tej znajduje się Skład Osobowy i Regulamin. Aby 
zapoznać się z komunikatami i bieżącą działalnością Koła należy w menu INFORMACJE WYDZIAŁÓW 
POZPN znajdującej się po prawej stronie poniżej kliknąć zakładkę  Koło Seniora i wtedy otworzy się 

http://www.pozpn.plo.pl/


strona z komunikatami oraz będą aktualne informacje na temat naszej działalności. Istnieje możliwość 
uruchomienia galerii wspomnień, gdzie można zamieszczać stare pamiątki klubowe i. t. d. 

19.  Terminy comiesięcznych spotkań Zarządu Koła Seniora w siedzibie POZPN w 2018r: 31 styczeń. 28 luty, 28 
marzec, 25 kwiecień, 30 maj, 27 czerwiec, 26 wrzesień, 24 październik, 28 listopad. Są to terminy 
spotkań otwartych Zarządu, na które zapraszamy członków Koła jak również chętnych do wstąpienia do Koła. 

20. Wstępny termin Opłatkowego spotkania planowany jest 14.12.2018r. 
21. W roku sprawozdawczym do Koła wstąpiło 8 członków tj. Cytryniak Z, Kuciński W, Molski W, Moryń W, 

Parzyński M, Wachowicz B, Więckiewicz A, Wroński Piotr. Skreślono z listy członków Koła (sprawy 
regulaminowe), Szczerba Z, Luśniewki W. Obecnie Koło liczy 39 członków. 

W dniu 9 grudnia 2017 roku o godzinie 10:00 w Staroźrebach rozpocznie się I Memoriał im. Zdzisława 

Grausberga o Puchar Prezesa POZPN w kategorii Oldboy 45+. Chętni do skorzystania ze wspólnego  

transportu proszeni są o zgłoszenie pod numer: 730-840-960. Ilość miejsc ograniczona. Planowany odjazd 

pojazdu – godz. 8:45 (plac przy Teatrze Dramatycznym), planowany powrót godz. 18:00. 

22. Plan pracy Zarządu Koła Seniora POZPN na 2018r zostanie przedstawiony na stronie internetowej POZPN w 
terminie późniejszym po zamknięciu działalności w roku 2017r. Sposób zalogowania się na stronę 
internetową czytaj pkt. 18. Kontynuacja prac nad Kroniką POZPN. 

23. Kontynuacja prac nad Kroniką POZPN. 
 
 

Sekretarz Koła Seniora                                            Przewodniczący Koła Seniora 
 
   Wieczorek Bogdan                                       Pędzierski Krzysztof 


