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Spwozdanie Zarządu dotyczy jego działalności w roku 2014. Poprzednie Walne 

Zgromadzenie odbyło się w dniu 14 kwietnia 2014 r. Brało w nim udział, w drugim terminie, 23 

członków na ogólną liczbę 40 upoważnionych do podejmowania uchwał. Udzieliło ono 

absolutorium Zarządowi za rok 2013, oceniając jego działalność pozytywnie i jednocześnie podjęło 

uchwałę o przyjęciu rachunku wyników i bilansu rocznego, po uprzednim zapoznaniu się 

z wnioskiem Komisji Kontrolnej. 

Zarząd Stowarzyszenia w 2014 roku działał w składzie: 

Aurelia Waruszewska  - Prezes 

Krzysztof Wacławski  - Wiceprezes 

Justyna Kobylińska - Wiceprezes 

Agnieszka Jaskulska - Sekretarz 

Błażej Matysiak  - Członek 

Arkadiusz Michalski  -  Członek  

Marcin Turski   -  Członek  

Justyna Maśkiewicz   -  Członek  

Katarzyna Dzik   -  Członek 

 

 

Komisja Kontrolna działa w składzie: 
Krzysztof Wilczyński - Przewodniczący 

Marek Maciejewski  - Zastępca Przewodniczącego 

Zbigniew Głąbiński  - Członek 

 

Zarząd zajmował się następującymi zagadnieniami: 

– nadzór nad działalnością gospodarczą 

– finansowanie działalności Stowarzyszenia 

– współpraca nad pracą szkoleniową 

 - sprawy bieżące 

 

 W roku 2014/2015 liczba osób korzystających z oferty zajęć prowadzonych przez 

stowarzyszenie to około 600 osób z czego około 500 - stanowią dzieci a resztę to dorośli uczestnicy 

zajęć. Stowarzyszenie prowadzi  60 grup zajęciowych w tym : zajęcia pływania niemowlaków, 

zajęcia w grupach początkujących, zajęcia w grupach średnio zawansowanych, pływanie  

dorosłych, aquafitnes, zajęcia indywidualne – rehabilitacji i usprawniania w wodzie, zajęcia 

gimnastyki w wodzie z uczestnikami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Stowarzyszenie prowadzi 

grupę triathlonową oraz 2 grupy pływania sportowego. W stowarzyszeniu zatrudnionych jest 15 

instruktorów:  

1.Aurelia Waruszewska-  5 grup  - pływania dzieci i niemowląt, pływania średniozawansowanch, 

grupa sportowa pływacka młodsza, aquafitnes.  

2.Krzysztof Wacławski - grupy  pływanie dorosłych i młodzieży  -  6 grup pływackich. Trzy grupy 

młodzieży, w tym jedna młodsza i trzy grupy dorosłych. Wszystkie grupy prowadzone w kierunku 

doskonalenia technik pływackich. Realizacja celów sportowych w imprezach lokalnych- młodzież, 



dorośli imprezy lokalne, krajowe i zagraniczne w zawodach pływackich i multisport- triathlon, 

biegi długodystansowe, półmaraton, maraton, maratony MTB. Największe sukcesy sportowe 

uczestników- miejsca w pierwszej trójce w kategoriach : triathlon Susz, Triathlon Kołobrzeg, 

maraton pływacki w Toruniu, maraton-rajd pływacki w Iławie.  

3.Radosłw Burza  -  grupa 1 – sportowa triathlon – 10 uczestników. 

4.Agnieszka Jaskulska  -6 grup – pływanie dzieci i młodzieży, aquafitnes, zajęcia z  

uczestnikami U3W, indywidualna rehabilitacja w wodzie. 

5.Błażej Matysiak   -1 grupa -  sportowa pływacka – starsza –16  uczestników.  

6.Arkadiusz Michalski  - 6 grup – pływanie dzieci i młodzieży, gimnastyka w wodzie  z 

uczestnikami U3W, zajęcia korekcyjne indywidualne, rehabilitacja w wodzie. 

7.Marcin Turski   - 5 grup -  pływanie dzieci i pływania dorosły dorosłych  

8.Joanna Szczekało  -   4 grupy  - pływanie dorosłych  

9.Patryk Dągowski   - 7 grup – pływanie dzieci i niemowląt 

10.Ewa Janusz   - 2 grupy – pływanie dzieci  

11.Izabela Rybińska   - 2 grupy  - pływanie dzieci , zajęcia z U3W 

12.Jolanta Kopiczyńska  -  1 grupa – pływanie dzieci  

13.Katarzyna Zalewaka    -  6 grup – pływanie dzieci  

14.Katarzyna Gabryel   -  1 grupa – pływanie niemowląt 

15. Lidia Ziemniak  -  15 osób  - rehabilitacja w wodzie z elementami nauki pływania, 

korekcja wad postawy i ćwiczenia w wodzie – zajęcia indywidualne  

  Stowarzyszenie zatrudnia 1 osobę do prowadzenia biura stowarzyszenia oraz biuro rachunkowe do 

prowadzenia księgowości. Ponadto w okresie ferii zimowych i wakacji stowarzyszenie zatrudnia 

osoby do prowadzenia zajęć na zimowisku i półkoloniach.  

 Podobnie jak dotychczas Stowarzyszenie realizowało zadania wynikające z zapisu statutu, 

Działalność odpłatna skupiona byłą głównie na  organizowaniu zajęć z nauki pływania i rekreacji w 

wodzie, organizacji wypoczynku zimowego i letniego oraz organizacji zawodów sportowych.  

W akcjach wypoczynku letniego i zimowego zorganizowanego przez stowarzyszenie wzięło 

udział 236 dzieci.  

 138 osób – półkolonie letnie ( grupy sportowe młodsze i starsze, grupy taneczne, konna 

rowerowe, językowa z językiem angielskim, siatkarska) 

 39 osób – obóz narciarki w Małym Cichym  

  59 osób zimowisko (grupy sportowe i językowa z językiem angielskim) 

Przy organizacji wypoczynku letniego i zimowego organizowanego przez stowarzyszenie biorą 

udział osoby związane na co dzień ze stowarzyszenie jak i inne osoby posiadające kwalifikacje 

niezbędne do prowadzenia zajęć.  



Różne formy wypoczynku zwłaszcza te odbywające się w ramach półkolonii letnich i zimowych 

cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Biorą w nich udział dzieci z Iławy i okolic jak również 

dzieici przyjeżdżające do Iławy na wypoczynek. W związku z tym Zarząd przykłada dużą uwagę do 

rozwoju tej formy działalności z naciskiem na uatrakcyjnienie jej przebiegu.  

Stowarzyszenie Szkoła Pływania Orka przeprowadziła zajęcia letnie z elementami sportów 

wodnych dla dzieci z terenu miasta Iławy z grup podwyższonego ryzyka w zakresie pływania -  

w ramach wygranego konkursu ofert z Gminy Miejskiej Iława. Na ten cel pozyskaliśmy kwotę 

4000,00 zł, za które zorganizowaliśmy  nieodpłatne półkolonie letnie dla 20 dzieci z grup 

podwyższonego ryzyka. Do powyższego zadania Orka włożyła wkład w wysokości 820,00 zł .  

W terminie od maja 2014 roku do listopada 2014 roku zorganizowano zajęcia profilaktyczno –

wychowawcze dla dzieci i młodzieży  - nauka i doskonalenie pływania, które zostały 

przeprowadzone po wcześniejszym konkursie ofert na zadanie publiczne. W ramach tego zadania 

otrzymaliśmy kwotę 4000,00 zł na zajęcia z nauki pływania dla 24 dzieci uczęszczających na 

zajęcia do Mopsika i Ośrodka Psychoedukacji. Na ten cel Orka przeznaczyła wkład w wysokości 

820,00 zł .  

 W 2014 roku stowarzyszenie było oficjalnym organizatorem I Regat Smoczych łodzi o Złote 

Wiosło Jezioraka , które odbyły sie na 05.07. 2104 roku i na ten cel pozyskaliśmy 15.000 zł dotacji 

z Ministerstwa Sportu Turystyki i Rekreacji.  

Ponadto Stowarzyszenie Szkoła Pływania Orka otrzymało w 2014 roku 8000 zł dofinansowania od 

Iławskiego Centrum Sportu i Turystyki na działalność sportową klubu i 2000 zł na 

współorganizację III Rajdu Pływackiego, który odbył się 28 czerwca  na wodach Małego Jezioraka. 

W rajdzie wystartowała 105 zawodników w różnym wieku. Było to święto pływania 

w wielopokoleniowym wykonaniu. Wsparcie przy organizacji rajdu Orka otrzymała od Gminy 

Miejskiej Iława, Starostwa Powiatowego w Iławie, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, 

Iławskiego Centrum Turystyki Rekreacji i Sportu oraz sponsora prywatnego Pana Piotra Szostaka 

(na zakup koszulek). 

Kolejną imprezą zorganizowaną przez stowarzyszenie w były III Zawody pływackie z Okazji Dnia 

Dziecka, które odbyły się 31 maja na basenie miejskim. W zawodach brały udział dzieci i młodzież 

z miasta i powiatu iławskiego. Zawodnicy rywalizowali na różnych dystansach pływackich 

i w różnych kategoriach wiekowych. Wsparcia w przeprowadzeniu zawodów udzieliło Iławskie 

Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji i Starostwo Powiatowe w Iławie, które to ufundowało 

puchary. W grudniu stowarzyszenie współorganizowało zawody mikołajkowe dla dzieci 

i młodzieży niepełnosprawnej W zawodach wzięło udział 50 uczestników z różnych placówek 

wychowawczych z Iławy, Ostródy, Olsztyna, Elbląga.  SSP Orka ufundowała nagrody na te zawody 

oraz zapewniła obsługę sędziowska i techniczną.  



 Stowarzyszenie w 2014 roku było także organizatorem cyklu amatorskich zawodów o 

charakterze rekreacyjno sportowym „Warmia Mazury Pływają”.  Zazwyczaj w każdą pierwszą 

sobotę miesiąca od października do maja w godzinach 8 – 12 na basenie miejskim gromadzą się 

tłumy amatorów pływania w różnym wieku. Imprezy obsługują instruktorzy stowarzyszenia. 

Fundatorem medali jest także stowarzyszenie Orka. W akcję zaangażowanych jest wiele osób, które 

dbają o oprawę imprezy, zapewniają każdemu uczestnikowi drobne upominki. Jest to doskonała 

okazja do podziękowania za trud wkładany w przeprowadzenie zawodów w Iławie.  

 Zawody wspierają: Piekarnia Kłosowski,Jacques Battini Cosmetics,Kręgielnia Blue 

Bowling Center,Alibaba Kebab,Centrum Turystyczno-Rekreacyjne w Iławie,Firma SKOFF - 

Czechowice Dziedzice, Ineter Marche w Iławie,Iławskie Centrum Kultury—kino,Big Star 

w Iławie,Restauracja YELLOW,. Tawerna KAPER,Bank BGŻ w Iławie,Firma Szkoleniowo-

Usługowa Mieczysław Czajkowski,Restauracja Smocza Jama, bar Mleczny przyMozarcie,Pod 

Omegą,PZU w Iławie,Bank Pekao S.A. w Iławie, Przedsiębiorstwo Branży Drzewnej DREW-TOM 

Tomasz Lewandowski,Marcin Andrzejewski,.Przemysław Cymański,.Krzysztof 

Krajewski,.Krzysztof Krajewski, Michał Głąbiński, Bożena i Rafał Jarlińscy, Wiesław Brzeziński.  

.W. "Progres " Beata i Krzysztof Lewandowscy z Iławy, Mechanika Pojazdowa i Elektromechanika 

Roman Czacharowski z Lubawy ,F.H.U. "SZKŁOMAL" Piotr Truszczyński z Lubawy , "LIBRO" 

Marek Liberacki z Lubawy, Lubawska Spółka Komunalna ,Marek Maciejewsk, Mariusz Cezary 

Zapadka. 

 Zgodnie z założeniami przyjętymi w statucie, Stowarzyszenie wszystkie wypracowanane 

środki przeznaczało bezpośrednio lub pośrednio na działalność szkoleniową i sportową . Wszystkie 

wypracowane środki Stowarzyszenie przekazuje na działalność statutową. Przy stowarzyszeniu 

działają 2  sportowe grupy pływackie i 1 grupa sportowa triathlonowa.  

 W grupie sportowej pływackiej na zajęcia uczęszcza 16 osób, których trenerem jest Błażej 

Matysiak. W 2014 roku zawodnicy Grypy Pływackiej upczestniczyli w 172 zajęciach na basenie 

wypracowując 303 godziny i przepływając 481,5 km. Obok zajęć na pływalni zawodnicy tej grupy 

trenowali na sali gimnastycznej – 19 godzin i na siłowni – 13,5 godziny a treningów na stadionie 

odbyło się 12 godzin. Zawodnicy wraz z trenerem brali udział w obozach konndycyjnych 

w : Szczyrku, Szklarskiej Porębie, Star Dadaj. Zawodnicy Grupy Pływackiej brali udział w roku 

2014 w 8 imprezach pływackich zdobywając czołowe miejsca (wyniki w załączniku do 

sprawozdania). Praca zwiazana z przygotowaniem zajęć, ograniazacją wyjazdów na zawody 

i obozy kondycyjne oraz prowadzenie dokumentacji zawodniczej to 295,5 godziny pracy 

wolontarystycznej trenera w 2014 roku.  

 Grupa triathlonowa liczy 10 uczestników, prowadzona jest przez Radosława Burzę. Rok 

2014 to najbardziej intensywny okres startowy w dotychczasowym dorobku Grupy Triathlon SSP 



„ORKA” Iława. Zaowocował on kolejnymi sukcesami poszczególnych członków Grupy ale także 

elementami niemierzalnymi a z perspektywy dalszego rozwoju Grupy równie ważnymi takimi jak 

doświadczenie, integracja Grupy ze środowiskiem triathlonowym, szerokie wsparcie ze strony 

sponsorów, samorządu i rodziców. Dzięki osiąganym wynikom i ujednoliconym strojom staliśmy 

się rozpoznawalni i jesteśmy identyfikowani z naszym miastem i sponsorem – PORTEM 110. 

Od początku roku Grupa uczestniczy w 6 treningach tygodniowo. W okresie zimowym 

przeprowadzony został obóz kondycyjny w Szczyrku. W tym czasie  odbyły się trzy edycje Santini 

Northec MTB, w których grupa brała aktywny udział, zajmując w klasyfikacji generalnej miejsca 

czołowe. Od początku kwietnia do końca czerwca Grupy Triathlon SSP „ORKA” Iława. 

uczestniczyła w następujących wydarzeniach sportowych: Letni Cykl MERIDA MAZOVIA MTB,  

IV Aquathlon Rumia, Mistrzostwa Polski w Aquathlonie wszystkich grup wiekowych - Olsztyn i II 

Elemental Triathlon Olsztyn, Garmin Iron Kids ,Volvo Triathlon Series, Mistrzostwa Polski na 

dystansie olimpijskim, Mistrzostwa Polski Młodzików w triathlonie, III Rajd Pływacki dookoła 

małego Jezioraka (wyniki w załączniku do sprawozdania). Na przełomie kwietnia i maja odbył sie 

kolejny obóz kondycyjny w Chełmie. Czerwiec był jednym z najbardziej intensywnych miesięcy 

pod względem częstotliwości startów dla młodzieży triathlonowej z Iławy. Odbyły się dwie z 

najważniejszych tegorocznych imprez sezonu 2014. Od początku lipca do 5 października br. Grupa 

Triathlon uczestniczyła w następujących wydarzeniach sportowych: Letni Cykl MERIDA 

MAZOVIA MTB,  Aquathlon i Mistrzostwa Polski na Sprincie, Volvo Triathlon Series,  Herbalife 

Triathlon Gdynia, Mistrzostwa Polski w Cross Triathlonie Tyniec, Międzywojewódzkie 

Mistrzostwa Młodzików strefy C w aquathlonie (wyniki w załączniku do sprawozdania). 

W ostatnim kwartale roku 2014 zgodnie z planem zawodnicy Grupy Tri SSP OKA Iława zakończyli 

sezon startowy finałem cyklu kolarstwa MTB Mazovia Maraton. Wszyscy zawodnicy z GT, którzy 

zaliczyli co najmniej 9 startów zajęli punktowane miejsca w I –szej 10 swoich kategorii wiekowych 

(wyniki w załączniku do sprawozdania). SSP Orka zdobyła 11,50 punktu w  punktacji końcowej 

współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży woj. warmińsko-mazurskiego za rok 2014 

  Grupa pływacka sportowa młodsza prowadzona jest przez Aurelię Waruszewską z pomocą 

Patryka Dągowskiego.  Grupa istnieje od marca 2014 roku i na razie bazuje na lokalnych zawodach 

pływackich zajmując czołowe miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych. 

Działalność grup pływackiej i triathlonowej jest współfinansowana przez stowarzyszenie. 

Miesięczna dopłata do działalności tych grup to 700,00 zł na każdą. Ponadto dwie grupy mają 

opłacane wejścia na basen z dotacji z ICSTiR.  

Pozostałe wypracowane środki są przekazywana na wynagrodzenia dla trenerów i instruktorów, 

wynagrodzenia dla pracownika biura i obsługi księgowej. Regularnie uzupełniamy i doposażamy 

sprzęt sportowy dostępny na zajęciach nauki pływania.  



 Organizacja imprez  byłaby niejednokrotnie niemożliwe bez pomocy sponsorów, którzy 

w różnej formie wspomagają działalność Stowarzyszenia. W roku 2014 pomagały nam między 

innymi następujące firmy i osoby i instytucje: Urząd Miasta w Iławie, Iławskie Centrum Sportu, 

Turystyki i Rekreacji, Iławskie, Centrum Rekracyjno-Turystyczne , Bank BGŻ w Iławie, Pan Piotr 

Szostka i Port 110, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Tawerna Kaper, Starostwo Powiatu Iławskiego 

oraz wiele osób prywatnych chcących zachować anonimowość. 

Rozwój naszych zawodników nie byłby możliwy bez ofiarnej pracy kadry trenerskiej i osób 

zatrudnionych w Stowarzyszeniu, którzy włożyli wiele wysiłku dla osiągnięcia jak najlepszych 

rezultatów wychowawczych i sportowych.  

 Działalność Stowarzyszenia Szkoła Pływania Orka cieszy się życzliwym stosunkiem 

i pomocą rodziców i innych osób zaangażowanych, deklarujących gotowość do szerokiej 

współpracy. Należy w tym miejscu gorąco podziękować wszystkim, którzy bezinteresownie niosą 

pomoc  zwłaszcza podczas organizacji imprez.  

 Podsumowując działalność Stowarzyszenia, należy stwierdzić, że podtrzymuje ona należną 

pozycję  w naszym mieście Zainteresowanych ofertą Stowarzyszenia sukcesywnie przybywa. Stąd 

troska Zarządu o rozwój i udoskonalanie ofert sportowej i rekreacyjnej dla mieszkańców Iławy 

i okolic. 

 

        Zarząd Stowarzyszeni Szkoła Pływania Orka  


