
                                          

                                                     Wejherowo, 21.01.2010r.

                   Działalność
Integracyjnego Stowarzyszenia Sportowego 
START w Wejherowie w latach: 
2006-2009 .

I.SPRAWY ORGANIZACYJNE:

Okres sprawozdawczy to kolejne lata w działalności naszego Stowarzyszenia w 
zakresie sportu osób niepełnosprawnych. 
Podczas Walnego Zebrania w dniu 12.01.2006 r. został wybrany Zarząd w 
składzie:
1) Prezes Zarządu – Krzysztof Ruchalski
2) Wiceprezes – Taras Strzelecki
3) Sekretarz – Leszek Lenda
4) Członek – Andrzej Bułakowski.

W miesiącu wrześniu 2007 roku Zarząd przyjął rezygnację kol. Tarasa 
Strzeleckiego z funkcji wiceprezesa i członka Zarządu. 
Nowym wiceprezesem został kol. Andrzej Białas.

Natomiast Komisja Rewizyjna przez całą obecną kadencję pracowała w 
niezmienionym składzie t.j.
1) Przewodniczący – Mirosław Odyniecki
2) Z-ca Przewodniczącego – Adam Śledziński
3) Członek – Jan Zębko.

Stan członków naszego Stowarzyszenia na początku kadencji w 2006 r. wynosił 
49 osób w tym: 43 członków zwyczajnych, 5 członków – uczestników 
(niepełnoletni) i 1 członek honorowy.



Natomiast na koniec kadencji w 2009 r. Stowarzyszenie liczyło 83 członków, w 
tym: 65członków zwyczajnych, 17 członków wspierających i 1 członek 
honorowy.

W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 35 posiedzeń ( z udziałem 
przedstawicieli Komisji Rewizyjnej ),  na których podjęto 51 uchwał.
Wszystkie posiedzenia były protokołowane.

1.Istotną rolę przywiązywaliśmy do szkolenia władz naszego Stowarzyszenia w 
celu jego prawidłowego funkcjonowania  i tak w zakresie:
- szkolenie działaczy organizacji pożytku publicznego 
- szkolenie z zakresu pozyskiwania środków z Funduszy Unijnych 
- szkolenie w zakresie funkcjonowania i współpracy z Polskim Związkiem 
Sportu Niepełnosprawnych START w Warszawie.

2.Decyzją Sądu Rejonowego w Gdańsku - każdego roku sprawozdawczego 
-nasze Stowarzyszenie posiadało status organizacji pożytku publicznego, co 
umożliwiało na korzystanie z odpisu 1 % od podatku od osób fizycznych 
( uzyskane środki przeznaczono w całości na działalność statutową naszego 
Stowarzyszenia oraz zakup wózka inwalidzkiego). Obliguje to nasze 
Stowarzyszenie do szczegółowej sprawozdawczości i znajomości przepisów w 
tym zakresie.
Środki otrzymane z odpisu 1 % wynosiły:
2006r. – 5110,00 zł.
2007r. – 8582,67 zł. 
2008 r. – 8052,31 zł.
2009 r. – 13925,20 zł.

3.Nasze Stowarzyszenie jest członkiem Polskiego Związku Sportu 
Niepełnosprawnych START w Warszawie oraz Pomorskiego Związku 
Organizacji Sportu Niepełnosprawnych w Gdańsku, gdzie wiceprezesem jest 
Krzysztof Ruchalski , a Andrzej Białas – członek Komisji Rewizyjnej. 
Celem związków jest pozyskiwanie środków na działalność jego członków.

4.Podczas Zjazdu Polskiego Związku Tenisa Stołowego w Warszawie  jednym z 
czterech delegatów Województwa pomorskiego był nasz przedstawiciel 
Krzysztof Ruchalski, który następnie został wybrany na lata 2009 - 2012 
Przewodniczącym Komisji ds. Sportu Niepełnosprawnych.

5. Godnym podkreślenie jest fakt, że dzięki olbrzymiej uprzejmości 



i przychylności Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie Pana Adama Klein 
i Prezydenta Miasta Wejherowa otrzymaliśmy i zagospodarowaliśmy oddzielne 
pomieszczenie biurowe. Do naszej dyspozycji, po kapitalnym remoncie, oddano 
także  łazienki i toalety z prysznicami przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Przedmiotowy remont został 
sfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

W ostatnim okresie dodatkowo doposażyliśmy wszystkich zawodników w 
niezbędny sprzęt sportowy, a pomieszczenie biurowe uzupełniono o brakujące 
meble, półki oraz zakupiono nowy komputer i sprzęt nagłaśniający.

II.SPRAWY SPORTOWE:

W naszym Stowarzyszeniu działają 4 sekcje:
- tenisa stołowego 
- szachowa 
- boccia 
- rehabilitacyjno-sportowa .

A. Zajęcia popołudniowe – treningi  
Systematyczne zajęcia sportowo-rekreacyjne były prowadzone:

1)        Tenis stołowy: 14 godzin w tygodniu i tak: 
- osoby niepełnosprawne: wtorki i czwartki w godz. 17.00 – 19.00 oraz w 
niedziele w godz. 09.00-12.00. Zajęcia w drugiej turze: wtorki i czwartki 
w godz. 19.00-21.00 oraz niedziele mają charakter otwarty( osoby 
niepełnosprawne mogą ćwiczyć łącznie z osobami pełnosprawnymi). 
Ponadto w soboty w godz.09.00-12.00 odbywają się zawody sportowe lub 
ewentualnie konsultacje. Powyższe udokumentowane jest w „dzienniku 
zajęć” oraz prowadzonej kronice naszego Stowarzyszenia. Zajęcia 
na 6 stołach prowadzili instruktorzy: Taras Strzelecki do września 2007 r.,

     mgr Zbigniew Bautembach do sierpnia 2009 r. Obecnie zajęcia prowadzi 
mgr Maciej Bieniasz- Krzywiec przy współudziale dwóch instruktorów 
wolontariuszy.

  
W celu poszerzenia obszaru działań prowadzimy filię sekcji w Rudnie 
k/Tczewa, gdzie zajęcia prowadził trener I klasy mgr Jan Juwa. 

W celu podniesienia poziomu sportowego organizujemy 5-dniowe konsultacje 
szkoleniowe w Jastrzębiej Górze .



2) Szachy zajęcia treningowe odbywają się w czwartki w godz. 17.00 
- 19.00 w siedzibie Stowarzyszenia , a prowadzi je 
kwalifikowany instruktor – Zygmunt Wielecki.                  

3)Boccia – nowa sekcja uprawiana dotychczas podczas zawodów 
sportowo-rekreacyjnych w Jastrzębiej Górze. 
3) Rehabilitacyjno-rekreacyjna :prowadzona głównie w ramach 

corocznych imprez „Wiosna ” i „Jesień ”o puchary Marszałka 
Województwa pomorskiego i Dyrektora PCPR w Wejherowie. 

B)Imprezy sportowe  
W okresie sprawozdawczym zorganizowaliśmy 102 imprezy z 

udziałem 1980 uczestników oraz braliśmy udział w 103 imprezach z udziałem 
411 zawodników.
Do najważniejszych imprez corocznie organizowanych lub w których braliśmy 
udział to m.in.

- majowy turniej tenisa stołowego o Puchar Starosty Wejherowskiego 
organizowany dla uczczenia rocznic wejścia Polski do Unii Europejskiej 
 - Indywidualne Mistrzostwa Polski Niepełnosprawnych w tenisie stołowym i 
szachach 
- Drużynowe Mistrzostwa Polski 
- Puchar Polski
- organizacja meczów III ligi tenisa stołowego mężczyzn
- Mistrzostwa Polski w szachach szybkich i błyskawicznych
- zawody międzynarodowe
- Mistrzostwa Paraolimpijskie, Świata i Europy
- zawody w boccia oraz rekreacyjno - sportowe  o puchar Marszałka woj. 
Pomorskiego i Dyrektora PCPR w Wejherowie .

W zawodach odnosiliśmy szereg cennych sukcesów, a osiągnięcia medalowe 
kształtują się następująco; ( medale imprez międzynarodowych i mistrzostw 
Polski).
2006r. – ogółem 20 medali w tym: 8 złotych, 6 srebrnych i 6 brązowych,
2007r. – ogółem 16 medali w tym: 7 złotych, 6 srebrnych i 3 brązowych, 
2008 r. – ogółem 15 medali w tym: 6 złotych, 3 srebrne i 6 brązowych, 
2009 r. – ogółem 18 medali w tym: 10 złotych, 4 srebrne i 4 brązowe.



Czołowi zawodnicy w tenisie stołowym: 

- Natalia Partyka – nasza wychowanka w sporcie niepełnosprawnych ( w 
naszym Stowarzyszeniu 13 lat do 31.12.2009r.) 
                        2006 – Mistrzostwa Świata Monteux (Szwajcaria): 1 złoty i 2    
                             srebrne medale
                                  - Mistrzostwa Polski Cetniewo : 2 złote i 1 srebrny medal
                        2007 – Mistrzostwa Europy Kranjska Gora (Słowenia) : 3 złote  

medal
2008 - Mistrzostwa Europy Niepełnosprawnych Genova 

(Włochy): 3 złote medale.

W całej karierze N. Partyka zdobyła dla naszych barw 24 medale Igrzysk 
Paraolimpijskich, Mistrzostw Świata i Europy. Była wielokrotnie nagradzana 
m.in. gala sportu powiatu Wejherowskiego, III miejsce na najlepszego 
sportowca Wybrzeża wśród zdrowych za 2008 rok oraz na najlepszego 
niepełnosprawnego sportowca Polski w latach: 2008 i 2009 ( Przegląd Sportowy 
i TVP).

- Alicja Eigner

2006 – Puchar Polski (Siedlce) : złoty medal indywidualnie na 
wózkach. 

                                    - Turnieje międzynarodowe: Cetniewo,       
Lasko (Słowenia), Pieszczany (Słowacja) : 3 brązowe 
medale

                         2007 – Indywidualne Mistrzostwa Polski (Radom): 1 srebrny 
medal

                                    - „:Polish Open” Cetniewo : 1 brązowy medal
                                    - Drużynowe Mistrzostwa Polski (Gdańsk) : 1 srebrny 

medal
                         2008 – Mistrzostwa Polski Cetniewo: 1 złoty 

medal
                                    - Polish Open Cetniewo : 1 brązowy medal
                                    - Puchar Polski (Kalisz) : 1 brązowy 

medal indywidualnie

                        -2009 – Mistrzostwa Polski (Kalisz): 1 złoty medal 
                 indywidualnie, 2 srebrne medale ( debel z Glińską i 



    mixt z Bieniaszem) 
                                    -Międzynarodowe Turnieje Klasyfikacyjne:  

Pieszczany (Slowacja), Lasko (Słowenia), Cetniewo, 
Lignano (Włochy), Brasilia(Brazylia) zdobywając 2 
srebrne medale i 1 brązowy)

  Na gali sportu Powiatu wejherowskiego zawodniczka została uhonorowana 
w „10” najlepszych sportowców za 2008 r.
Na światowego liście rankingowej na dzień 31.12.2009r. Międzynarodowej 
Federacji ITTC A.Eigner zajmuje bardzo wysokie III miejsce z dorobkiem 
1230 pkt. Wyprzedzają ją tylko Victoryja Safonova z Ukrainy – 1490 pkt.
 i Reissa Tchebanika z Rosji – 1290 pkt. 
Natomiast kolejne miejsca zajmują :
IV: Antonina Khodzynskaya z Ukrainy – 850 pkr.
V : Katarzyna Marszal z Polski – 630 pkt.
VI: Rebecca Julian  z Australii – 550 pkt.
VII: Yuliya Klemenko z Ukrainy – 500 pkt.
VIII: Dina Regina Obreau z Brazylii – 150 pkt.
Reasumując, Alicja Eiger ma olbrzymią szansę zakwalifikować się na 
Mistrzostwa Świata , które odbędą się w Korei w październiku 2010 r.

- Maciej Bieniasz-Krzywiec

2006 – Turnieje międzynarodowe: Cetniewo, Serbia : 2 brązowe 
             medale 

– Mistrzostwa Polski  (Cetniewo): 1 złoty medal 
– Mistrzostwa Polski  Amatorów: 2 złote medale

                         -2007 – Turnieje międzynarodowe : Cetniewo – srebrny medal, 
             Kranjska Gora – brązowy medal  

                                    – Indywidualne Mistrzostwa Polski (Radom): 1 srebrny 
medal

                                    - Drużynowe Mistrzostwa Polski (Gdańsk) : 1 srebrny 
medal
– Mistrzostwa Polski  Amatorów: 1 złoty i 1 srebrny   

                                         medal           
                         -2008 – Mistrzostwa Polski (Cetniewo): 1 srebrny medal 

Medal indywidualnie
                                     - Puchar Polski(Kalisz) : 1 brązowy 

medal indywidualnie

                         -2009 – Mistrzostwa Polski (Kalisz): 1 brązowy medal mixt z    
                Eigner oraz dwa IV miejsca ( indywidualnie i w deblu z 



Miksem)

- Teresa Glińska

2006 – Mistrzostwa Polski (Cetniewo): złoty medal w deblu i 
brązowy                             

indywidualnie
                         -2007 – Indywidualne Mistrzostwa Polski (Radom): 1 srebrny 

medal
                                     - Drużynowe Mistrzostwa Polski (Gdańsk) : 1 srebrny 

medal 
                         -2008 – Mistrzostwa Polski (Cetniewo): 1 brązowy 

medal( debel)
                                    
                         -2009 – Mistrzostwa Polski (Kalisz): 1 złoty medal 
indywidualnie,  

1srebrny medal ( debel z Eigner).

Ponadto do wyróżniających się zawodników należy zaliczyć : Dariusza 
Artymiaka (medalista Mistrzostw Polski), Gabrielę Andrzejewską ( IV m. w 
Mistrzostwach Polski), Dariusza Dargacza, Piotra Pranschke, Adama 
Andrzejewskiego, Genowefę Lenda, Patryka Gresztę, Andrzeja Bułakowskiego, 
Tomasza Miks, Włodzimierza Wasielewskiego, Filipa Zelke, Ryszarda 
Szczepińskiego 
i naszą najmłodszą nadzieję : Dominika Andrzejewskiego.

Szczególnie dużo emocji i wrażeń dostarczają rozgrywki III ligi.
W sezonie 2009 drużyna kobiet występująca w składzie: Alicja Eigner, 
Małgorzata Fidala, Agnieszka Labuda, Anna Wojciechowska i Gabriela 
Andrzejewska zajęła II miejsce.

Drużyna mężczyzn w ostatnim sezonie zajęła VI miejsce na 12 startujących 
zespołów, a występowala w rozgrywkach w następującym składzie: Maciej 
Bieniasz-Krzywiec, Tomasz Groenke, Adam Śledziński, Mateusz Lange, Patryk 
Greszta oraz Mateusz Bieniasz-Krzywiec.

Ponadto należy wyróżnić zawodników „amatorów”, którzy w szczególny sposób 
pomagają w podniesieniu poziomu grając sparingi. Są to: Chrystian Przybylski, 
Paweł Szmytke i Waldemar Litkowiec.



Pragniemy szczególnie podziękować byłym trenerom: Tarasowi Strzeleckiemu i 
Zbigniewowi Bautembach oraz obecnemu – Maciejowi Bieniasz- Krzywiec , bo 
to ich w olbrzymia zasługa w osiąganiu sukcesów przez naszych zawodników. 

Podobnie w sekcji szachowej nasi zawodnicy osiągnęli bardzo 
dużo sukcesów i tak:

- 2007 rok:
              - Mistrzostwa Świata w Wiśle: brązowy medal Zygmunta Wieleckiego
              - Mistrzostwa Polski : złoty medal Zygmunta Wieleckiego

- 2008 rok:
              -Mistrzostwa Polski : złoty i srebrny medal  Zygmunta Wieleckiego

- 2009r. 
              - Mistrzostwa Polski Wisła 

                       złoty medal drużynowo
                                 brązowy medal – Zygmunt Wielecki indywidualnie
                                 V miejsce – Krzysztof Jurkiewicz

- Mistrzostwa Polski w szachach szybkich i błyskawicznych (Radom) 
   Szachy szybkie:
                            złoty medal drużynowo

złoty medal Krzysztof Jurkiewicz indywidualnie
                            brązowy medal Zygmunt Wielecki indywidualnie
                            V miejsce Janusz Trusewicz indywidualnie
   Szachy błyskawiczne:
                            złoty medal drużynowo

brązowy medal Krzysztof Jurkiewicz indywidualnie
                            IV miejsce  Zygmunt Wielecki indywidualnie
                            V miejsce Janusz Trusewicz indywidualnie
Ponadto w Mistrzostwach Polski wzięli udział :Adam Hebel i Andrzej 
Bułakowski.

Reasumując należy stwierdzić , że nasze zawodniczki i zawodnicy w okresie 
sprawozdawczym osiągnęli bardzo dobre wyniki sportowe reprezentując nasze 
Stowarzyszenie , promując nasze piękne miasto Wejherowo na arenie 
krajowej ,jak i międzynarodowej.



III. PODSUMOWANIE:

Reasumując, należy podkreślić, że nasi zawodnicy, którym serdecznie 
dziękujemy,  osiągnęli świetne wyniki sportowe reprezentując nasze 
Stowarzyszenie jak i reprezentację Polski .

W okresie sprawozdawczym, a dokładnie w 2007 roku ,obchodziliśmy 40-lecie 
działalności w zakresie sportu osób niepełnosprawnych. 
Z okazji tego jubileuszu przygotowano okolicznościowe wydawnictwo-
monografię autorstwa Mirosława Odynieckiego „ 40 lat sportu 
niepełnosprawnych w Wejherowie i na Pomorzu Gdańskim” , a wydaną ze 
środków Prezydenta Miasta Wejherowa i Starosty Wejherowskiego, w której 
przedstawiono zarys historii i osiągnięć naszego STARTU.

Na zakończenie pragniemy serdecznie podziękować za współpracę i wsparcie 
finansowe władzom samorządowym – Panu Marszałkowi Województwa 
pomorskiego w Gdańsku , Panu Staroście Powiatu Wejherowskiego, Panu 
Prezydentowi Miasta Wejherowa oraz pani Dyrektor PCPR ( PFRON) 
O / Wejherowo.
Pragniemy podziękować za współpracę i wsparcie merytoryczno-finansowe 
PZSN „Start” w Warszawie,  Zarządowi Pomorskiego Związku Organizacji 
Sportu Niepełnosprawnych w Gdańsku oraz Pomorskiemu Związkowi Tenisa 
Stołowego w Gdańsku.
Gorące podziękowania należą się wszystkim sponsorom, a przede wszystkim: 
PRE P&P Orle, Firmie WITA oraz wszystkim darczyńcom wpłacającym 1% od 
podatku.
Szczególnie dziękujemy za owocną współpracę Panu Adamowi Klein
– Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie-Śmiechowie, którego 
zaangażowanie w naszą codzienną działalność budzi powszechny szacunek 
i uznanie.

Dziękując Komisji Rewizyjnej , członkom Zarządu i wszystkim członkom 
naszego Stowarzyszenia należy wyrazić przekonanie , że decyzje podjęte przez 
dzisiejsze Walne Zebranie przyczynią się do dalszego rozwoju naszego 
Stowarzyszenia.



                                           


