STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZNEGO
POBYTU TWOJEGO DZIECKA NAD WODĄ
„ORKA“ PRZEMYŚL
KRS 0000380403
NIP 7952517211
REGON 180675787

Przemyśl, dnia 14 stycznia 2019 r.

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA
PAN WOJCIECH BAKUN
Szanowny Panie!
W wyniku trwającej od kilku tygodni nagonki na Klub Pływacki w Przemyślu oraz
kampanii kłamstw na nasz temat składam wyjaśnienia:
1. Klub Pływacki „Orka” Przemyśl realizuje swoją pasję i szkoli dzieci oraz młodzież.
Młodzież, która reprezentuje nasze miasto w zawodach pływackich. Członkowie
Stowarzyszenia „Orka” Przemyśl są mieszkańcami miasta Przemyśla. Posiadamy licencję
Polskiego Związku Pływackiego i opłacamy składki, a zrównanie naszej działalności z
komercyjnymi szkółkami jest błędem. Posiadamy referencje kilku organizacji sportowych
oraz szkół, rodzice cenią nas za naszą pracę. Szkolimy młodzież z ratownictwa wodnego,
czynnie bierzemy udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych.
2. Przez wszystkie lata swojej działalności braliśmy udział w programach oraz konkursach,
w latach 2015 – 2018 korzystaliśmy z dofinansowania do zajęć nauki i doskonalenia
pływania (jak sama nazwa mówi, jest to dofinansowanie). Nie jesteśmy jedyną
organizacją, która korzystała z tego programu. Program obejmował wszystkie szkoły oraz
kluby sportowe. W roku 2018 w dniu 23.10.2018 roku zawarliśmy umowę z Gminą
Miejską Przemyśl – Przemyskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji na prowadzenie zajęć z
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kultury fizycznej w ramach Porozumienia zawartego w dniu 17.10.2018r. pomiędzy
Gminą Miejską Przemyśl a Przemyskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, którego
przedmiotem jest udostępnienie obiektów sportowych przez POSiR. Umowa obejmowała
bezpłatne korzystanie z krytej pływalni w wysokości 100 godzin. Wartość tego
dofinansowania wg naszych wyliczeń wyniosła 15000,00 złotych. W dniu 22.01.2018r.
podpisaliśmy podobną umowę. Reasumując w 2018 roku skorzystaliśmy z
dofinansowania na prowadzenie zajęć w wysokości 30000,00 zł. Nie będę tutaj
opisywał wszystkich lat, informacje na temat ilości godzin, które otrzymaliśmy nie są
tajemnicą, wystarczy sprawdzić to w Przemyskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Nie są to
jakieś tajne informacje, my też nie jesteśmy tajną organizacją, której nazwy nie można
wymieniać.
3. W poprzednich latach korzystaliśmy z dofinansowania na organizację Maratonu
Pływackiego z Okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego. Maratonu, w którym każdego roku bierze udział ok. 140
zawodników. W zawodach tych, oprócz mieszkańców miasta Przemyśla udział biorą
zawodnicy z innych miejscowości. W 2018 roku na potrzeby organizacji tych zawodów
Prezydent Miasta Przemyśla udostępnił basen za darmo. Wartość tego najmu wyceniamy
na 1000,00 zł.
4. W czerwcu 2018 roku zorganizowaliśmy Otwarte Mistrzostwa Przemyśla w pływaniu.
Zawody, w których udział bierze każdego roku ok. 120 uczestników. Chętnych osób do
udziału w zawodach każdego roku jest znacznie więcej, jednak ze względu na mały,
przestarzały basen, wprowadziliśmy limit do wysokości 120 osób. W Otwartych
Mistrzostwach Przemyśla w pływaniu oprócz mieszkańców miasta Przemyśla udział brali
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zawodnicy z innych miejscowości. Dla przykładu mogę podać kilka z nich: Klub Pływacki
Delfinek Ustrzyki Dolne, Klub Pływacki Olimp Leżajsk, Klub Pływacki Orlik Przeworsk,
Klub Pływacki Delfin Horyniec-Zdrój, Klub Pływacki Masters Krosno. W 2018 roku na
potrzeby organizacji tej imprezy Prezydent Miasta Przemyśla wyraził zgodę na bezpłatne
udostępnienie krytej pływalni, którą wyceniamy na 1000,00 zł. oraz przeznaczył 400,00 zł
na zakup nagród dla zawodników.
Podsumowując, w roku 2018 otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację swoich zadań w
wysokości 32400,00 zł.
5. W 2018 roku do kasy Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wpłaciliśmy 54209,09 zł.
Były to głównie opłaty za wynajem krytej pływalni oraz zakup biletów. Zarzuty tego typu,
że nasz Klub nie wpłacił złotówki do kasy i bezprawnie jest finansowany przez swoich
członków są nieprawdą.
6. W zeszłych latach za własne pieniądze wyremontowaliśmy salkę, która mieści się w
podziemnej kondygnacji krytej pływalni oraz co miesiąc wpłacamy do Przemyskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji czynsz w wysokości 1122,00 zł. Salka była przez wiele lat
nieużytkiem!
7. Trenerzy nie szkolą swoich pociech za darmo, otrzymują wynagrodzenia za swoją pracę,
jest to stawka nauczycielska, do tego często w ramach wolontariatu koordynują pracę
zawodników, jeżdżą na zawody, organizują zawody pływackie.
8. Żadna z firm transportowych nie zgodziła się za darmo udostępnić autokaru na wyjazd
naszych pociech na zawody pływackie do innych miejscowości.
9. Wynajmujemy powierzchnię reklamową na basenie i płacimy z tego tytułu 690,77 zł
rocznie.
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10. Zakupiliśmy sprzęt sportowy dla zawodników, gablotę na puchary, wyposażenie salki
gimnastycznej, dzieci każdego roku otrzymywały paczki w Dniu Świętego Mikołaja.
11. Prowadzimy zajęcia w niedzielę, kiedy powinniśmy spędzać ten czas z rodziną, a treningi
prowadzić głównie w tygodniu i w soboty.
Jesteśmy zaniepokojeni negatywną postawą wobec nas, spowodowaną zazdrością. Jest to
celowe wprowadzanie w błąd również radnych oraz Pana Prezydenta. Jesteśmy zaniepokojeni
sposobem działania nowej władzy, przecież wystarczyło się spotkać i na spokojnie pewne rzeczy
sobie ustalić. Próbując bezpodstawnie oczerniać drugą stronę, stajemy się niepotrzebnie wrogo
nastawieni do siebie. Jesteśmy gotowi rozmawiać, prosimy o dialog.
Z poważaniem
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