Sprawozdanie z działalności
Integracyjnego Stowarzyszenia Sportowego
START w Wejherowie za lata 2010-2013 .
I.SPRAWY ORGANIZACYJNE:
Okres sprawozdawczy to kolejne lata w działalności naszego
Stowarzyszenia w zakresie sportu osób niepełnosprawnych.
Podczas Walnego Zebrania w dniu 21.01.2010 r. został wybrany Zarząd
w składzie:
1) Prezes Zarządu – Krzysztof Ruchalski
2) Wiceprezes – Andrzej Białas
3) Sekretarz – Leszek Lenda
4) Członek – Andrzej Bułakowski.
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 2010 r.
wynosił 83 osoby w tym: 65 członków zwyczajnych, 17 członków
wspierających i 1 członek honorowy.
Natomiast na koniec kadencji w 2013 r. Stowarzyszenie liczyło 103
członków, w
tym: 81 członków zwyczajnych, 10 członków wspierających i 12
członków honorowych.
W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 31 posiedzeń ( z udziałem

przedstawicieli Komisji Rewizyjnej ), na których podjęto 47 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
– szkolenie działaczy organizacji pożytku publicznego organizowane
przez PCPR (PFRON) w Wejherowie
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 ). Obliguje to nasze
Stowarzyszenie do szczegółowej sprawozdawczości i znajomości
przepisów w
tym zakresie.
Środki otrzymane z odpisu 1 % wynosiły:
2010r. – 4104,17 zł.
2011r. – 10139,40 zł.
2012 r. – 5609,50 zł.
2013 r. – 6664,10 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 2010 - 2012
Przewodniczącym Komisji ds. Sportu Niepełnosprawnych.

5. Zarząd opracował i zatwierdził:
- regulamin Zarządu ISS START
- zakres kompetencji i obowiązków Prezesa Zarządu
- zakres kompetencji i obowiązków Wiceprezesa Zarządu
- zakres kompetencji i obowiązków Sekretarza/Skarbnika Zarządu
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 3 sekcje:
- tenisa stołowego
- szachowa
– boccia
.

A.Zajęcia popołudniowe – treningi
Systematyczne zajęcia sportowo-rekreacyjne były prowadzone:
1.Tenis stołowy:)
10 godzin w tygodniu i tak:
- osoby niepełnosprawne: wtorki i czwartki w godz. 17.00 – 19.00 oraz
w niedziele w godz. 09.00-11.00. 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).
Powyższe udokumentowane jest w „dzienniku zajęć” oraz prowadzonej
kronice naszego Stowarzyszenia. Zajęcia na 6 stołach prowadzili
instruktorzy: mgr Maciej Bieniasz-Krzywiec i mgr Zbigniew Bautembach
przy współudziale dwóch instruktorów wolontariuszy.
2)

Szachy
zajęcia treningowe odbywają się w wtorki w godz. 17.00- 21.00 w
siedzibie Stowarzyszenia , a prowadził je kwalifikowany instruktor –
Zygmunt Wielecki.
3)Boccia
zajęcia treningowe odbywają się w soboty w godz. 10.00
- 12.00 i w niedziele w godz. 11.00-13.00 , a prowadziła je

kwalifikowana instruktor – Genowefa Lenda przy wolontariackiej
współpracy kwalifikowanego instruktora Leszka Lendy.

B)
Imprezy sportowe
W okresie sprawozdawczym zorganizowaliśmy i uczestniczyliśmy w
następującej imprez:
2010r.:ogółem 47 imprez z udziałem 446 zawodniczek i zawodników
2011r.:ogółem 61 imprez z udziałem 493 zawodniczek i zawodników
2012r.:ogółem 58 imprez z udziałem 467 zawodniczek i zawodników
2013r.:ogółem 39 imprez z udziałem 388 zawodniczek i zawodników
Do najważniejszych imprez corocznie organizowanych lub w których
braliśmy
udział to m.in.
- Indywidualne Mistrzostwa Polski Niepełnosprawnych w tenisie
stołowym ,szachach i bocci
- Drużynowe Mistrzostwa Polski
- Puchar Polski
- Ogólnopolskie zawody w tenisie stołowym, bocci i szachach
- organizacja meczów III ligi tenisa stołowego mężczyzn
- zawody międzynarodowe w tenisie stołowym, bocci i szachach
- Igrzyska Paraolimpijskie, Mistrzostwa Świata i Europy
- zawody w boccia oraz rekreacyjno - sportowe o puchar Marszałka woj.
Pomorskiego i Dyrektora PCPR w Wejherowie
- mistrzostwa miasta i powiatu w tenisie stołowym i boccia.
W zawodach odnosiliśmy szereg cennych sukcesów, a osiągnięcia
medalowe
kształtują się następująco; ( medale imprez międzynarodowych i
mistrzostwPolski).- ogółem nasi zawodnicy zdobyli 34 medale, w tym 11
złotych, 11 srebrnych i 12 brązowych.
Do czołowych zawodników poszczególnych sekcji należą:
TENIS STOŁOWY
Alicja Eigner
– Mistrzostwa Świata Gwanju (Korea Płd.)2010 r. - 2 brązowe medale :
w grze indywidualnej i drużynowej

Mistrzostwa Polski Kalisz 2010r. - złoty medal w deblu ( z
M.Bieniaszem), 2 srebrne medale(indywidualnie oraz w deblu z
G.Andrzejewską)
- Mistrzostwa Polski Cetniewo 2011r. - złoty medal indywidualnie oraz
srebrne medal w deblu z G.Andrzejewską
- Mistrzostwa Europy Split 2011r.- IV miejsca w drużynie i
indywidualnie
- Puchar Polski Radom 2011 – III miejsce drużynowo i IV
indywidualnie
– udział w wielu turniejach międzynarodowych osiągając bardzo dobre
wyniki ,które zagwarantowały jej udział w Igrzyskach
Paraolimpijskich LONDYN 2012, gdzie , w turnieju drużynowym,
zdobyła brązowy medal.
–

Po tym historycznym sukcesie nasza zawodniczka została przyjęta i
uhonorowana przez:
– Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, który odznaczył ją
"Brązowym Krzyżem Zasługi ( takie same odznaczenie otrzymał jej
klubowy trener Maciej Bieniasz-Krzywiec)
Premiera i Marszałka Sejmu RP
Ministra Sportu i Turystyki
Prezesa PFRON w Warszawie
Marszałka Woj.Pomorskiego
Starostę Wejherowskiego
Prezydenta Miasta Wejherowa.
Maciej Bieniasz-Krzywiec
Mistrzostwa Polski Kalisz 2010r. - złoty medal w grze mikstowej ( z
A.Eigner), brązowy medal indywidualnie
- Mistrzostwa Polski Cetniewo 2011r. - IV miejsce indywidualnie
- Puchar Polski Radom 2011 – I miejsce indywidualnie i III miejsce
drużynowo
– najlepszy zawodnik naszego Stowarzyszenia w rozgrywkach III ligi
–

Gabriela Andrzejewska
– Mistrzostwa Polski Kalisz 2010r. - srebrny medal w grze podwójnej (
z A.Eigner)
– Mistrzostwa Polski Cetniewo 2011r. - - srebrny medal w grze
podwójnej ( z A.Eigner)
- Mistrzostwa Polski w Bielsko-Białej 2013 r. - brązowy medal w grze

indywidualnej
- zdobywczyni wielu czołowych miejsc w turniejach ogólnopolskich.
Do czołowych zawodników sekcji, którzy brali udział w Mistrzostwach
Polski należą: Dariusz Artymiak, Adam Andrzejewski, Dariusz Dargacz,
Piotr Pranschke, Andrzej Bułakowski, Patryk Greszta, Włodzimierz
Wasielewski, Dominik Andrzejewski, Tomasz Miks, Genowefa Lenda i
Filip Zelke.
Szczególnie dużo emocji i wrażeń dostarczyły rozgrywki III ligi. Drużyna
w okresie sprawozdawczym zajmowała miejsca VIII-IX na 12
startujących zespołów. , a występowała w następującym składzie:Maciej
Bieniasz-Krzywiec, Tomasz Groenke ( mistrz powiatu wejherowskiego
na 2013 r.), Adam Śledziński, Mateusz Lange, Piotr Sikora, Piotr
Swacha, Patryk Greszta oraz Stanisław Czoska .
Ponadto należy wyróżnić zawodników "amatorów", którzy w szczególny
sposób pomagają w podniesieniu poziomu sportowego grając sparingi,
a są to: Chrystian Przybylski, Tadeusz Liecau, Waldemar Litkowiec,
Zdzisław Mikuta, Jarosław Greszta i Ryszard Szczepiński.
Pragniemy w sposób szczególny podziękować naszym trenerom –
Maciejowi Bieniasz-Krzywcowi i Zbigniewowi Bautembach oraz
Jarosławowi Greszcie, bo to ich w tym olbrzymia zasługa w osiąganiu
sukcesów przez naszych zawodników.
BOCCIA
Zawodnicy tej sekcji również należą do najlepszych w Polsce w kat.
REKREACJA, o czym świuadcza uzyskiwane wyniki przez ostatnie 4
lata, i tak np.:
1.Międzynarodowe Mistrzostwa Polski 2013(Skoki)
– srebrny medal indywidualnie Anna Konik
– V miejsce Adam Hebel
2.Międzynarodowy Paraolimpijski Turniej "Prometeus-Cup 2013"
(Konopiska k/Częstochowy)
– drużynowo I miejsce : Start I Wejherowo (Jerzy Gajewski, Leszek
Lenda, Zbigniew Miotk)
– drużynowo III miejsce ; Start II Wejherowo ( Gabriela
Andrzejewska, Anna Konik, Genowefa Lenda)

– drużynowo VIII miejsce: Start III Wejherowo ( Aneta Krzesińska,
Adam Hebel, Marcin Specht)
3.Ogólnopolskie Zawody z okazji Światowego Dnia
Niepełnosprawnych(Grudziądz)
– 2011 r. :II miejsce drużynowo (Gabriela Andrzejewska, Anna i
Waldemar Konikowie oraz Andrzej Bułakowski)
– 2012 r. : I miejsce drużynowo (Anna i Waldemar Konikowie oraz
Zbigniew Miotk)
– 2013r. : I miejsce drużynowo ( Genowefa i Leszek Lendowie oraz
Andrzej Puchowski)
– 2013r. : II miejsce drużynowo ( Anna i Waldemar Konikowie,
Andrzej Bułakowski oraz Gabriela Andrzejewska).
4/ Ogólnopolski Rehabilitacyjno-Integracyjny Turniej
Niepełnosprawnych Mausz
– 2011 r.: I miejsce : Anna i Waldemar Konikowie oraz Zbigniew
Miotk)
– 2011r.: III miejsce : Gabriela Andrzejewska, Andrzej Bułakowski,
Piotr Pranschke)
- 2012r.: I miejsce :Start I Wejherowo ( Anna i Waldemar
Konikowie oraz Zbigniew Miotk)
- 2012 r. :II miejsce : Start II Wejherowo(Gabriela Andrzejewska,
Anna Konik oraz Leokadia Motowidło)
5/ Ogólnopolski Rehabilitacyjno-Integracyjny Turniej
Niepełnosprawnych Sulęczyno
– 2011 r. ;I miejsce; Gabriela German, Leszek Lenda i Tomasz
Marciniak)
– 2011r. II miejsce indywidualnie: Genowefa Lenda
– 2011r. III miejsce indywidualnie: Zbigniew Miotk
- 2012r.: I miejsce: Start I Wejherowo (Genowefa Lenda, Leszek Lenda
oraz Jerzy Gajewski)
− 2012 r. : III miejsce: Start II Wejherowo ( Helena Szpunar, Ewa i Andrzej
Puchowscy)
Ponadto nasi zawodnicy brali udział w wielu imprezach o zasięgu
wojewódzkim czy też lokalnym.
Do czołowych zawodników ( oprócz ww wymienionych )należą: Maria

Wolska-Gieryk, Stanisław Gieryk, Jan Zębko, Henryk Ptach, Zdzisław
Szczodrowski, Andrzej Białas, Adam Andrzejewski .
W tym miejscu należy się duże podziękowanie dla trenera Genowefie
Lendzie i wolontariuszowi Leszkowi Lendzie za szczególne
zaangażowanie i rozwój tej sekcji, a osiągnięte wyniki to potwierdzają.
SZACHY
Janusz Trusewicz
– Mistrzostwa Polski 2013 Gorzów Wlk.:
2 złote medale indywidualnie ( w szachach szybkich i
błyskawicznych)oraz 2 złote medale drużynowe ( w szachach szybkich i
błyskawicznych)
Krzysztof Jurkiewicz
– Mistrzostwa Polski 2013 Gorzów Wlk.:
2 brązowe medale indywidualnie ( w szachach szybkich i
błyskawicznych)oraz 2 złote medale drużynowe ( w szachach szybkich i
błyskawicznych)
– Mistrzostwa Świata Velke Losiny 2013
– Udział w wielu zawodach międzynarodowych i krajowych
m.in.:Kadań Czechy(2013), Milówka (2012),Kolsk-Sulechów
(2012), Łagów (2012).
Do czołowych zawodników sekcji zaliczyć należy: Zygmunta
Wieleckiego ( I m. w Ogólnopolskich Zawodach Rowy 2012),Adam
Hebel i Andrzej Bułakowscy ( drużynowi mistrzowie Polski Gorzów
2013) oraz Jerzy Gajewski i Zdzisław Szczodrowski.
W tym miejscu pragniemy podziękować trenerowo tej sekcji
Zygmuntowi Wieleckiemu bo to on stworzył te sekcje i utrzymuje wysoki
poziom sportowy do chwili obecnej.
Reasumując, należy stwierdzić, że nasze zawodniczki i zawodnicy w
okresie sprawozdawczym osiągnęli świetne wyniki sportowe
reprezentując nasze Stowarzyszenie, godnie promując nasze piękne
miasto Wejherowo, powiat wejherowski i ziemię pomorską na arenie
krajowej jak i międzynarodowej.

Ponadto należy nadmienić , że nasi zawodnicy są pod pod opieką
lekarza sportowego Pana dr. Dariusza Ruska z Niepublicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej "Bik-Med" w Gniewinie (pow. wejherowski).
III:FINANSE
W okresie sprawozdawczym była sfinansowana z różnych źródeł :
1.Zadania publiczne
a/Ministerstwo Sportu i Turystyki poprzez Polski Związek Sportu
Niepełnosprawnych START Warszawa
2010r. - 15750 zł.
2011r – 7983 zł.
2012r. - 17640 zł.
2013r. - 8760 zł.
b/Gmina Miasta Wejherowa
2010r. - 6000 zł.
2011r – 5000 zł.
2012r. - 4000 zł.
2013r. - 5000 zł.
c/Starostwo Powiatowe w Wejherowie
2010r. - 800 zł.
2011r – 1500 zł.
2012r. - 1000 zł.
2013r. - 2000 zł.
d/PCPR (PFRON) w Wejherowie
2010r. - 3000 zł.
2011r – 3000 zł.
2012r. - 4000 zł.
2013r. - 3600 zł.
2. Składki członkowskie
2010r. - 7037 zł.
2011r – 7925 zł.
2012r. - 10080 zł.
2013r. - 11005 zł.
Jest to wynik wzrostu ilości członków, a w szczególności członków
wspierających.

3.Darowizny i sponsoring
W tym okresie sprawozdawczym udało się pozyskać darowizny od
sponsorów na kwote 27235 zł.
4.Wpłaty 1%
– uzyskano w tym okresie kwotę łączną 26517,17 zł.

Ogółem w okresie sprawozdawczym przychody i wydatki wynosiły:
2010r.: przychody 50070,60zł.; wydatki – 49890,91zł.
2011r.: przychody 37420,20zł.; wydatki – 37406,89zł.
2012r.: przychody 55724,49 zł.; wydatki – 52864,89zł.
2013r.: przychody 50874,51 zł.; wydatki – 46109,50 zł.
Reasumując, przychody naszego Stowarzyszenia każdego roku w
całości zostały wydatkowane na cele działalności statutowej.
Zgodnie ze statutem i obowiązującymi przepisami finansowymi na
wniosek Gł.Księgowego Biura Rachunkowego "M" w Wejherowie ( z
którym mamy zawartą umowę) i pozytywnej ocenie Komisji Rewizyjnej,
Zarząd lub Walne Zebranie zatwierdziło bilans-sprawozdanie finansowe
za dany okres sprawozdawczy.
IV. PODSUMOWANIE:
Pragniemy podziękować za współpracę i wsparcie merytorycznofinansowe PZSN „Start” w Warszawie, Zarządowi Pomorskiego Związku
Organizacji Sportu Niepełnosprawnych w Gdańsku.
Gorące podziękowania składamy wszystkim darczyńcom, sponsorom i
sympatykom naszego Stowarzyszenia wpłacającym darowizny oraz 1%
od podatku.
W sposób szczególny pragniemy podziękować Panu Prezesowi
Henrykowi Dworakowskiemu oraz całej załodze EDF Wybrzeże S.A. Za
przekazanie darowizny na rehabilitację i sport osób niepełnosprawnych.
Jednocześnie serdecznie dziękujemy Panom Tadeuszowi Liecau oraz
Zdzisławowi Mikucie za ich osobiste zaangażowanie w działalność
naszego Stowarzyszenia co powszechnie budzi szacunek i uznanie.

W związku z przejściem na emeryturę Pana Adama Klein Dyrektora
Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie składamy serdeczne

podziękowanie za znakomitą ponad 30 letnią współpracę, której
efektem były sukcesy naszych sportowców na Mistrzostwach Polski,
Europy i Świata oraz Igrzyskach Paraolimpijskich.
Pana wielki gest serca, szlachetność i życzliwość były zawsze
motywacją działania naszego Stowarzyszenia.
Nowej Dyrektor, Pani Beacie Dampc życzymy wiele sukcesów w
jakże ważnej i odpowiedzialnej pracy zawodowej oraz życiu
osobistym.
Na zakończenie pragniemy serdecznie podziękować za wsparcie
finansowe władzom samorządowym – Panu Marszałkowi
Województwa Pomorskiego, panu Staroście Wejherowskiemu, Panu
Prezydentowi Miasta Wejherowa oraz Pani Dyrektor PCPR w
Wejherowie.
Kończąc, pragniemy zapewnić, że przy kontynuowaniu dobrej
współpracy nastąpi dalszy dynamiczny rozwój działalności naszego
Stowarzyszenia.
Dziękując Komisji Rewizyjnej, członkom Zarządu i wszystkim
członkom naszego Stowarzyszenia neleży wyrazić przekonanie , że
decyzje podjęte przez dzisiejsze Walne Zebranie przyczynią się do
dalszego rozwoju naszego Stowarzyszenia a wyznaczone cele będą
w pełni realizowane.

