Wejherowo, 31.12.2010r.

Działalność
Integracyjnego Stowarzyszenia Sportowego
START w Wejherowie
w okresie od 01.01.2010 r. do 31.10.2010 r.
Bieżący rok to kolejny rok w działalności naszego Stowarzyszenia w zakresie
sportu osób niepełnosprawnych.
I. SPRAWY ORGANIZACYJNE:
.
Zarząd Stowarzyszenia, po wyborach na odbytym Walnym Zebraniu w dniu
21.01.2010 r. na czteroletnią kadencję, pracował w następującym skladzie:
1) Prezes Zarządu – Krzysztof Ruchalski
2) Wiceprezes – Andrzej Białas
3) Sekretarz – Leszek Lenda
4) Członek – Andrzej Bułakowski.
Podobnie, Komisja Rewizyjna, po wyborach, pracowała w niezmienionym
składzie t.j.
1) Przewodniczący – Mirosław Odyniecki
2) Z-ca Przewodniczącego – Adam Śledziński
3) Członek – Jan Zębko.
W roku sprawozdawczym Stowarzyszenie liczyło 90 członków, w tym:
60 członków zwyczajnych, 18 członków wspierających i 12 członków
honorowych.
1.Szkolenie władz Stowarzyszenia:
Istotną rolę przywiązujemy do szkolenia władz naszego Stowarzyszenia w celu
jego prawidłowego funkcjonowania i tak w zakresie:

- szkolenie działaczy organizacji pożytku publicznego przeprowadzone przez
Starostwo Powiatowe w Wejherowie
- ogólnopolskie seminaria dla samorządowców i działaczy stowarzyszeń kultury
fizycznej nt. „Rola samorządów lokalnych i stowarzyszeń kultury fizycznej w
upowszechnianiu sportu dzieci i młodzieży”. (Władysławowo 25-26.11.2010r.)
2.Decyzją Sądu Rejonowego w Gdańsku nasze Stowarzyszenie w dalszym ciągu
posiada status organizacji pożytku publicznego, co umożliwia na korzystanie z
odpisu 1 % od podatku od osób fizycznych i prawnych ( uzyskane środki
przeznaczono w całości na działalność statutową naszego Stowarzyszenia).
Obliguje to nasze Stowarzyszenie do szczegółowej sprawozdawczości i
znajomości przepisów w tym zakresie.
3.Polski Związek Tenisa Stołowego w Warszawie powołał na
Przewodniczącego Komisji d.s. sportu niepełnosprawnych naszego
przedstawiciela Krzysztofa Puchalskiego.
4. Podczas Zjazdu Polskiego Sportu Niepełnosprawnych START
( 28.10.)delegatem był Krzysztof Puchalski.
5.Godnym podkreślenia jest fakt , że w br. dodatkowo doposażyliśmy
wszystkich zawodników w niezbędny sprzęt sportowy, a pomieszczenie biurowe
uzupełniono o brakujące meble, półki oraz zakupiono nowe oprogramowanie
komputera.

II.SPRAWY SPORTOWE:
W naszym Stowarzyszeniu działają 4 sekcje:
- tenisa stołowego ( 44 członków)
- szachowa ( aparatu ruchu ) ( 11 członkow)
- boccia ( 25 członków)
- rekreacyjno – turystyczna ( 25 członków).

A.

Zajęcia popołudniowe – treningi

Systematyczne zajęcia sportowo-rekreacyjne były prowadzone:
1)

Tenis stołowy: 15 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. 10.00-14.00 odbywają się zawody sportowe
lub ewentualnie konsultacje. Powyższe udokumentowane jest w
„dzienniku zajęć” oraz prowadzonej kronice naszego Stowarzyszenia.
Zajęcia na 6 stołach prowadzili instruktorzy: mgr Zbigniew Bautembach,
mgr Maciej Bieniasz-Krzywiec i Jarosław Greszta przy współudziale
dwóch instruktorów wolontariuszy.
2) Szachy zajęcia treningowe odbywają się w czwartki oraz w miarę

potrzeb we wtorki w godz. 17.00-19.00 w siedzibie Stowarzyszenia
, a prowadzi je kwalifikowany instruktor – Zygmunt Wielecki.
3)Boccia – nowa dyscyplina uprawiana dotychczas podczas zawodów
sportowo-rekreacyjnych w Jastrzębiej Górze. W przyszłym roku
planujemy wprowadzić systematyczne zajęcia, tym bardziej, że w roku
2011 odbędą się mistrzostwa Polski, a dwóch członków naszego
Stowarzyszenia uzyskało kwalifikacje instruktorskie.
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
1) Imprezy własne (ogółem 20 – osobostartów 348 ), a najważniejsze to

między innymi :
- Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego w tenisie
stołowym ( 25-28.11.)
- w grupie open 40 osób ( I miejsca: Alicja Eiger i Włodzimierz
Wasielewski).
- w grupie niepełnosprawnych 22 osoby ( I miejsce: Waldemar Litkowiec)
- Organizacja meczów III ligi tenisa stołowego ( 12 zespołów – gra „ każdy z
każdym” mecz i rewanż). Rozgrywki dostarczają wiele emocji i wrażeń. Nasz
zespół zajął VIII miejsce gwarantujące utrzymanie się w następującym skladzie:
Maciej Bieniasz-Krzywiec, Tomasz Groenke, Mateusz Langa, Adam Śledziński,
Patryk Greszta, Mateusz Bieniasz-Krzywiec i Piotr Sikora.
- Zawody sportowe w boccia Jastrzębia Góra „Wiosna 2010” ( 25-27.06.) –
( 25 osób) :I miejsce: Marta Konik, II miejsce: Andrzej Bułakowski, III miejsce:
Zbigniew Miotk) oraz przeprowadzone zawody rekreacyjno-sportowe w

kręglarstwie, kościach, rzutach sprawnościowych, rzutach na palik i rzutach
piłeczką.
- Zawody sportowe w boccia Jastrzębia Góra „Jesień 2010” ( 17-19.09.) ( 25
osób) :
a)indywidualnie kobiety: I miejsce:Alicja Eiger (Wejherowo), II miejsce
Gabriela Andrzejewska (Rumia), III miejsce: Anna Konik (Reda)
b)indywidualnie mężczyźni: I miejsce: Henryk Kohnke ( Jastarnia), II miejsce:
Andrzej Bułakowski (Rumia), II miejsce: Zbigniew Miotk (Wejherowo)
c) drużynowo: I miejsce „Nanice” Wejherowo (Genowefa i Leszek Lenda), II
miejsce: „Janowinki” Rumia (Gabriela i Adam Andrzejewscy ), III miejsce:
„Niepokonani” Rumia (Anna i Andrzej Bułakowscy).
2) Imprezy z udziałem naszych zawodników (ogółem 27 – osobostartów
94 ), a najważniejsze to między innymi :
3)
- Indywidualne Mistrzostwa Polski w tenisie stołowym ( Kalisz 14-16.05.) – 4
medale ( 1 złoty: mikst Alicja Eiger i Maciej Bieniasz-Krzywiec, 2 srebrne: gra
podwójna kobiet : Alicja Eiger – Gabriela Andrzejewska oraz indywidualnie
Alicja Eiger, 1 brązowy : Maciej Bieniasz-Krzywiec w grze indywidualnej
- Drużynowe Mistrzostwa Polski w tenisie stołowym ( Zielona Góra 08-10.04.)
– po 3 zwycięstwach naszego espolu zawody zostały przerwane ( żałoba
narodowa)
- Mistrzostwa Świata w tenisie stołowym ( Gwangju 25.10.-04.11.) – 2 brązowe
medale Alicji Eiger w grze indywidualnej i turnieju drużynowym.
- udział Alicji Eiger w wielu turniejach kwalifikacyjnych międzynarodowych w
tenisie stołowym
w br. :Pieszczany ( Słowacja): 20-25.04., Lasko( Słowenia ): 04-09.05.,
Cluj (Rumunia): 19-23.05., Tajpei (Tajwan): 17-26.07.
zdobywając punkty rankingowe w klasyfikacji ale też 6 medali, w tym: 1 złoty,
3 srebrne i 2 brązowe.
- Międzynarodowe zawody w tenisie stołowym (Bansim) (Niemcy): III miejsce
drużynowo
- Ogólnopolskie zawody w tenisie stołowym:
a) Radom (15-17.10.): IV miejsca G. Andrzejewskiej i Patryka Grzeszty
b)Warszawa (04.12.) : I miejsce Alicji Eiger
c)Grudziądz ( 03-05.12.): II miejsce Gabrieli Andrzejewskiej i V miejsce
Tomasza Miksa
- ogólnopolskie zawody w boccia (Grudziądz : 03-05.12.) : I miejsce
drużynowo(Gabriela i Adam Andrzejewscy oraz Andrzej Bułakowski)

- Aktualnie 2 członków naszego Stowarzyszenia : A.Eigner i Patryk Greszta
( udział w 3 zgrupowaniach w Wiśle) znajduje się w Kadrze Narodowej tenisa
stołowego.
W szachach nie odbyły się żadne Mistrzostwa Polski, które zostały odwołane ze
względów finansowych przez PZSN START Warszawa. Natomiast zawodnicy
brali udział w innych ogólnopolskich zawodach m.in.:Kowalewo (04-10.VII),
Wisła (24-31.07.)- II miejsce Krzysztofa Jurkiewicza i IV miejsce Janusza
Rusewicza orza w Wejherowie (11.11.) z udziałem Zygmunta Wieleckiego,
Adama Hebla, Andrzeja Bułakowskiego i Jerzego Gajewskiego.
Ogółem nasi zawodnicy w br. zdobyli 14 medali w tym: 3 złote, 6 srebrnych i 5
brązowych.
Reasumując należy stwierdzić , że nasze zawodniczki i zawodnicy w okresie
sprawozdawczym osiągnęli b. dobre wyniki sportowe reprezentując nasze
Stowarzyszenie ,promując miasto Wejherowo na arenie krajowej i
międzynarodowej.
III. Podsumowanie:
Reasumując, należy podkreślić, że nasi zawodnicy, którym serdecznie
dziękujemy, w 2010 roku osiągnęli świetne wyniki sportowe reprezentując
nasze Stowarzyszenie jak i Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych START
w Warszawie.
Na zakończenie pragniemy serdecznie podziękować za wsparcie finansowe
władzom samorządowym – Panu Staroście Powiatu Wejherowskiego, Panu
Prezydentowi Miasta Wejherowa , Panu Marszałkowi Województwa
pomorskiego w Gdańsku oraz pani Dyrektor PCPR ( PFRON) o / Wejherowo.
Pragniemy szczególnie podziękować za współpracę i za wsparcie merytorycznofinansowe PZSN „Start” w Warszawie oraz Zarządowi Pomorskiego Związku
Organizacji Sportu Niepełnosprawnych w Gdańsku.
Gorące podziękowania nalezą się sponsorom, a przede wszystkim: PRE P&P
Orle, Firmie WITA oraz wszystkim darczyńcom wpłacającym 1% od podatku.
Ponadto, za szczególnie dobrą współpracę dziękujemy Panu Adamowi Klein –
Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie-Śmiechowie oraz Zarządowi
Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Tenisa Stołowego w Gdańsku.
Kończąc, pragniemy zapewnić, że przy kontynuowaniu dobrej współpracy
nastąpi dalszy dynamiczny rozwój działalności naszego Stowarzyszenia.

