STOWARZYSZENIE
SZKOŁA PŁYWANIA ORKA
SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU STOWARZYSZENIA Z DZIAŁALNOŚCI
ZA ROK 2019

Sprawozdanie Zarządu dotyczy jego działalności w roku 2019. Poprzednie Walne
Zgromadzenie odbyło się w dniu 05 czerwca 2019 r. Brało w nim udział 57 członków.
Udzieliło ono absolutorium Zarządowi za rok 2018, oceniając jego działalność pozytywnie i
jednocześnie podjęło uchwałę o przyjęciu rachunku wyników i bilansu rocznego, po
uprzednim zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej.
Zarząd w 2019 roku działał w składzie:
Przemysław Zieliński - Prezes
Justyna Maśkiewicz- Vice-Prezes
Marek Machnio- Vice-Prezes
Magdalena Prasek - Sekretarz
Magdalena Ciarczyńska - Członek
Justyna Kukiełka- Członek
Maria Jakubczyk - Członek
Piotr Zalewski- Członek
Błażej Matysiak – Członek
W trakcie 2019 roku z prac w zarządzie zrezygnowali: Piotr Zalewski- Członek,Błażej
Matysiak – Członek, Maria Jakubczyk - Członek
Komisja rewizyjna do 5 czerwca 2019 roku działała w składzie:

- Krzysztof Wilczyński
Grażyna Leppert
Marzena Żelazna
Komisja Rewizyjna od 5 czerwca 2019 działała w składzie
Krzysztof Wilczyński

Anny Murdzek
Pana Krzysztofa Zdobylaka
Zarząd zajmował się następującymi zagadnieniami:
– nadzór nad działalnością gospodarczą
– finansowanie działalności Stowarzyszenia
– współpraca nad pracą szkoleniową
- sprawy bieżące

W 2019 roku zarząd na 3 spotkaniach podjął 9 uchwał w tym:
–

Uchwała nr1/2019 - w sprawie przyjęcia stawki opłaty za naukę pływania

prowadzoną przez Stowarzyszenie Szkołą Pływania Orka
– Uchwała nr2/2019 – w sprawie przyjęcia stawki opłaty za naukę pływania

prowadzoną przez Stowarzyszenie Szkołą Pływania Orka
– Uchwała nr3/2019- w sprawie przyjęcia stawki opłaty za naukę pływania

prowadzoną przez Stowarzyszenie Szkołą Pływania Orka
– Uchwała nr 4/2019 - w sprawie przyjęcia stawki opłaty za naukę pływania

prowadzoną przez Stowarzyszenie Szkołą Pływania Orka
– Uchwała 5/2019 w sprawie przyjęcia stawki opłaty za naukę pływania prowadzoną

przez Stowarzyszenie Szkołą Pływania Orka
– Uchwała 6/2019 w sprawie przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia Szkołą

Pływania Orka
– Uchwała 7/2019 w sprawie ustalenia składki członkowskiej dla sekcji koszykówki
– Uchwała 8/2019 w sprawie ustalenia składki członkowskiej dla sekcji lekkoatletyki
– Uchwała 9/2019 w sprawie ustalenia ryczałtu za prowadzenie biura

W roku 2019

liczba osób korzystających z oferty zajęć prowadzonych przez

stowarzyszenie to około 700 osób z czego około 600 stanowią dzieci a resztę to dorośli
uczestnicy zajęć. Stowarzyszenie prowadziło 55 grup zajęciowych w tym : zajęcia w grupach
początkujących, zajęcia w grupach średniozaawansowanych, pływanie dorosłych, aquafitnes,
zajęcia indywidualne – rehabilitacji i usprawniania w wodzie, zajęcia gimnastyki w wodzie z
uczestnikami Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Stowarzyszenie prowadziło grupę triathlonową oraz 3 grupy pływania sportowego.
Stowarzyszenie prowadzi także sekcja koszykówki oraz lekkoatletyki . W 2019 roku ze
stowarzyszeniem współpracowało 20 instruktorów/
1.Aurelia Waruszewska- - pływanie dzieci,
2.Krzysztof Wacławski - grupy pływanie dorosłych i młodzieży. Opiekun i trener grupy
Orka Masters.
3.Radosłw Burza

- grupa sportowa- triathlon, grupa sportowa pływacka

4.Sybilla Bąk / Agnieszka Jaskulska

- aquafitness,

5.Błażej Matysiak

- grupa sportowa pływacka

6.Arkadiusz Michalski

– pływanie dzieci i młodzieży, zajęcia korekcyjne indywidualne,

rehabilitacja w wodzie.
7.Patryk Dągowski

– pływanie dzieci ,

8.Ewa Janusz

– pływanie dzieci

9.Izabela Rybińska

- pływanie dzieci , zajęcia z U3W

10.Jolanta Kopczyńska

– pływanie dzieci

11Katarzyna Zalewska

– pływanie dzieci

12. Magdalena Prasek - pływanie dzieci
13. Lidia Ziemniak - rehabilitacja w wodzie z elementami nauki pływania, korekcja wad
postawy i ćwiczenia w wodzie – zajęcia indywidualne
14.Paula Lubecka - pływanie dzieci
15.Magdalena Pietraszek - pływanie dzieci
16.Beata Lasowy - pływanie dzieci
17.Justyna Maśkiewicz - pływanie dorosłych
18.Aneta Ostanek - grupa sportowa pływacka młodsza/ lekkoatletyka
19.Robert Wrzesiński - pływanie dzieci
20. Wojciech Kopczyński - pływanie dzieci
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.
W sumie w 2019 roku umowy zlecenia podpisane były z 35 osobami
Podobnie jak dotychczas Stowarzyszenie realizowało zadania wynikające z zapisu
statutu, Działalność odpłatna skupiona była głównie na organizacji wypoczynku zimowego i
letniego oraz organizacji zawodów sportowych. Nauka pływania i inne formy rekreacji
w wodzie prowadzona była w ramach działalność gospodarczej.
W akcjach wypoczynku letniego i zimowego zorganizowanego przez stowarzyszenie
w 2019 roku wzięło udział 423 dzieci.
261 osób – półkolonie letnie ( grupy sportowe młodsze i starsze, grupa taneczna,
konna , piłki nożnej ,koszykówki)
 45 osoby - obóz letni Harenda
44 osób – obóz narciarski w Małym Cichym
 73 osób - zimowisko (grupy sportowe)

Przy organizacji wypoczynku letniego i zimowego organizowanego przez stowarzyszenie
brały udział osoby związane na co dzień ze stowarzyszeniem jak i inne osoby posiadające

kwalifikacje niezbędne do prowadzenia tego rodzaju zajęć.
Różne formy wypoczynku zwłaszcza te odbywające się w ramach półkolonii letnich i
zimowych cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Brały w nich udział dzieci z Iławy
i okolic jak również dzieci przyjeżdżające do Iławy na wypoczynek. W związku z tym
Zarząd przykładał dużą uwagę do rozwoju tej formy działalności z naciskiem na
uatrakcyjnienie jej przebiegu. Bardzo dużym zainteresowaniem jak co roku cieszyły się
zajęcia w grupie sportowej z wydłużonym czasem zajęć do godz. 15.00. W 2019 roku
zwiększyliśmy liczbę grup z czasem zajęć do godz. 15.00.
W 2019 roku,kontynuowano organizację obozów letnich i zimowych, które cieszą się
bardzo dużym zainteresowaniem i w związku z tym Zarząd podjął decyzję o organizacji
obozów letnich w kolejnych latach.
W 2019 roku Stowarzyszenie było oficjalnym organizatorem IX Iławskiego
Półmaratonu im. A. Gierszewskeigo który odbył się 08.09.2019 roku. Na ten cel
pozyskaliśmy 10000,00 zł dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Bieg cieszył się dużym
zainteresowaniem. Realizacja tego celu osiągnięta została poprzez działania promujące,
biegi dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Kolejnym działaniem na jakie nasze stowarzyszenie przeprowadziło w 2019 roku
VIII Rajd Pływacki, który odbył się 16.06.2019r. Dzięki temu działaniu nastąpiła
popularyzacja sportu

w formie bezpiecznego pływania, ze szczególnym akcentem

wielopokoleniowego spotkania przy okazji imprezy rekreacyjnej. W rajdzie wystartowała
105 zawodników w różnym wieku. Pływacy rywalizowali na dystansie 750, 1500, 3000 m.
Wsparcie przy organizacji Rajdu „Orka” otrzymała od Gminy Miejskiej Iława, Iławskiego
Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji. Pomocy w organizacji imprezy udzielili, WOPR w
Iławie KPP w Iławie.
Stowarzyszenie Szkoła Pływania „Orka” otrzymało w 2019 roku

od Gminy

Miejskiej Iława 20000,00 zł dofinansowania na działalność sportową klubu i 5000 zł na
organizację imprez organizowanych na wodzie.
Stowarzyszenie w 2019 roku było także organizatorem zawodów pływackich
odbywających się w Iławskim Centrum Rekreacyjno – Sportowym. Były to:
1.Zawody z Okazji Dnia Dziecka – 01.06. 2019 r.
2.Mikołajkowe Zawody Pływackie – 07.12.2019 r.
Każdorazowo w zawodach brało udział ponad 200 uczestników w różnym wieku. Każdy z
uczestników otrzymał pamiątkowe medale i upominki.
SSP Orka wsparła również organizację Zawodów Mikołajkowych dla dzieci

niepełnosprawnych z województwa Warmińsko – Mazurskiego – przekazując pamiątki dla
każdego uczestnika zawodów .W zawodach wzięło udział 50 uczestników z różnych
placówek wychowawczych z Iławy, Ostródy, Olsztyna, Elbląga. SSP Orka zapewniła
obsługę sędziowską zawodów.
Zgodnie

z

założeniami

przyjętymi

w

statucie,

Stowarzyszenie

wszystkie

wypracowane środki przeznaczało bezpośrednio lub pośrednio na działalność szkoleniową i
sportową W stowarzyszeniu działały 3 sportowe grupy pływackie i 1 grupa triathlonowa
oraz sekcja koszykówki i lekkoatletyki.
W sekcjach sportowych prowadzonych przez Stowarzyszenie w 2019 uczestniczyło
łącznie 74 zawodników. SSP ORKA dla grupy triathlonu przeprowadziła obóz

sportowy w terminie 13-21.07.2019 w Olecku w oparciu o bazę sportową MOSiR
Olecko ze szczególnym wsparciem osób, które wystąpią z wnioskiem o trudnej
sytuacji rodzinno – finansowej. Obóz w Olecku był zorganizowany ze wsparciem
środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z programu KLUB Drugi obóz był
przeprowadzony w Solcu Kujawskim w terminie 19.08-30.08.2019r dla grupy
Pływackiej. Celem obozów była poprawa techniki, wydolności oraz cech
wolicjonalnych uczestników. Efekty były sprawdzone podczas startów w zawodach
w tym najwyższej rangi - Mistrzostw Polski w Pływaniu –grudzień, Triathlonie i
Aquathlonie- sierpień 2019 (w przypadku grupy triathlonowej). Zawodnicy sekcji
triathlon i pływanie w sezonie 2019 startowali na najważniejszych zawodach w całej
Polsce zajmując czołowe miejsca i bijąc rekordy życiowe . W ramach realizacji
zadania SSP Orka uczestnicy zajęć wzięli udział w testach sprawnościowych ich
wyniki wprowadzono do Narodowej Bazy Talentów. Założone na rok 2019 - cele
sportowe, szkoleniowe, starty kontrolne zostały zrealizowane. W 2019 - SSP Orka
zdobyła w rywalizacji Sportu Młodzieżowego 25,75 pkt. Środki z Ministerstwa Sportu
i Turystyki w ramach programu „Klub”w kwocie 15 tys. przeznaczona była na opłacenie
obozów sportowych i wynagrodzenie trenerów.
Działalność grup pływackich i triathlonowej była współfinansowana przez
stowarzyszenie. Miesięczna dopłata do działalności tych grup to 700,00 zł na każdą.
Ponadto dwie grupy miały opłacane wejścia na basen z dotacji z ICSTiR. Koszt darmowych
wejść na basen szacowany jest na 50 tys zł. Ponadto wsparcie grup sportowych to także
opłaty licencyjne. OC trenerów, NNW uczestników. Ponadto Stowarzyszenie ponosi
miesięczne koszty związane z prowadzeniem dokumentacji księgowej, która w 80 %

dotyczy prowadzenia grup sportowych.
W sekcji koszykówki trenowało 45 osób w rocznikach od 2003 do 2011.
Przez cały rok 2019 uczestnicy korzystali z sali sportowej przy szkole podstawowej
nr 1 oraz hali sportowo – widowiskowej ICSTiR. Sekcja podzielona jest na trzy grupy
treningowe. Grupa tzw. ligowa. Są to chłopcy w roczniku 2003 - 2006, którzy brali udział w

zajęciach i reprezentowali Iławę oraz nasze stowarzyszenie w rozgrywkach ligowych
Warmińsko – Mazurskiego Związku Koszykówki. Trenerem grupy był Krzysztof
Mądry/Piotr Rynkowski
Grupy młodsze prowadzą dwie trenerki Iwona Sawicka oraz Adrianna Gatlik –
Przytuła. Zawodnicy sekcji koszykówki brali udział w Międzynarodowym Turnieju
Koszykówki w Gnieźnie, grając z zespołami z Polski, Izraela, Szwecji i Białorusi
oraz planujemy wyjazd na kolejny turniej we wrześniu.
Składki jakie są pobierane przez sekcję uzależnione są od tego czy dana grupa
bierze udział w rozgrywkach oficjalnych. W 2019 roku pobierane były składki 30 zł
miesięcznie od każdego członka, który należy do grupy nie biorącej udziału w
rozgrywkach. Natomiast 50 zł składki miesięcznej wpłacają chłopcy biorący udział
w rozgrywkach ligowych WMZKosz. Składka 50 zł została ustalona przez samych
rodziców.
Sekcja lekkiej atletyki prowadzona jest od początku 2019 roku. W 2019 roku
Aleksandra Kowalska była uczestniczką Mistrzostw Polski Sztafet reprezentując
województwo (ale również Iławę) w sztafecie szwedzkiej, a także reprezentując klub
Orka Iława Athletics była finalistką Mistrzostw Polski w biegu na 80m i 200m przez
płotki. Była również powołana do kadry wojewódzkiej młodzików w 2019 roku.
Dzięki programowi Lekkoatletyka dla Każdego! sekcja lekkoatletyki w Iławie z roku
na rok

powiększa się o nowych członków. Zróżnicowany wiek zawodników

przekłada się na zwiększoną ilość pracy trenera związaną z układaniem planów
treningowych dostosowanych do danej kategorii wiekowej i konkurencji wiodącej
poszczególnych zawodników. Obecnie prowadzone są 3 grupy treningowe: zajęcia
dla najmłodszych uczestników programu LDK uczęszczających do klas I-III
prowadzone są przez p. Bożenę Dreszler, natomiast grupę naborową programu LDK
dla dzieci z klas IV-VI oraz sekcję LA dla młodzieży od 14 roku życia prowadzi p.
Aneta Ostanek.

W 2019 roku w strukturach stowarzyszenia grupa OrkaMaster. Opiekunem i trenerem
grupy jest Krzysztof Wacławski. Grupa nie korzysta z pomocy finansowej SSP Orka
w Iławie Jest to grupa sportowa Stowarzyszenia Szkoła Pływania ORKA integrująca
osoby dorosłe realizujące się w kulturze fizycznej poprzez podwyższanie własnego
poziomu sportowego. Głównymi założeniami tej grupy są:
- trening i udział w zawodach sp ortów wytrzymałościowych ; triathlon, aquathlon,
pływanie długodystansowe, kolarstwo, biegi długie, biegi ultra górskie, swimrun
– reprezentowanie w zawodach sportowych grupy OrkaMasters Iława
– zachęcanie społeczności lokalnej do zdrowego trybu życia poprzez dawanie

pozytywnego przykładu,
– Obecnie w grupie są osoby , które są finisherami triathlonu na dystansie ironmana.

W 2019 roku stowarzyszenie prowadziło bardzo dobrą współpracę z jednostkami
samorządowymi, innymi organizacjami pozarządowymi takimi jak Uniwersytet III Wieku,
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszenie Sportów Wodnych. Prowadziliśmy naukę
pływania dla szkół z powiatu iławskiego i okolic.
Wypracowane środki przekazywane są na wynagrodzenia dla trenerów i
instruktorów, wynagrodzenie dla pracownika biura i obsługi księgowej. Regularnie
uzupełniamy i doposażamy sprzęt sportowy dostępny na zajęciach nauki pływania.
Organizacja imprez byłaby niejednokrotnie niemożliwa bez pomocy sponsorów,
którzy w różnej formie wspomagają działalność Stowarzyszenia.
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 oraz 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
Iława, 14.09 2020 rok

WYNIKI 2019
III Międzynarodowe Zawody Pływackie o Puchar Prezydenta Olsztyna
dwa złote:
Janusz Ciarczyński na 50 m stylem dowolnym oraz na 50 m stylem motylkowym
jeden srebrny Jakub Zalewski na 50 m stylem klasycznym
dwa brązowe
Filip Rybiński na 50 m stylem grzbietowym Jakub Zalewski na 100 m
stylemklasycznym
Dawid Goryński
mistrz Polski w Duathlonie
XIII Elbląskiej Wiośnie Pływackiej
Maja Nojman
-50 m stylem motylkowym - 1 miejsce
-50 m stylem dowolnym - 3 miejsce
-100 m stylem dowolnym - 6 miejsce
Maria Żelazna
50 m stylem motylkowym - 3 miejsce
50 m stylem dowolnym - 8 miejsce
100 m stylem dowolnym - 6 miejsce
Grand Prix Polski Lublin
Janusz Ciarczyński dwa 3 miejsca na 50 m stylem dowolnym i motylkowym,
Filip Rybiński dwa 5 miejsca na 50 i 100 m stylem grzbietowym.
wiosenne Zawody Pływackie Wakacje.pl
Maja Nojman
5 miejsce na 100 m stylem motylkowym
6 miejsce na 100 m stylem dowolnym

W dwóch startach dwie życiówki poprawione o 4 sekundy
Kuba Zalewski
II miejsce 50 m styl klasyczny
III miejsce 50 m styl dowolny
III miejsce klasyfikacja rocznika

Grand Prix Oświęcim
Filip Rybińśki:
-6 na 50 m stylem grzbietowym
-8 na 100 m stylem grzbietowym Janusz Ciarczyński:
-3 na 50 m stylem motylkowym
-4 na 200 m stylem zmiennym
-6 na 50 m stylem dowolnym
- Mateusz Krajewski: 9 na 200 m stylem zmiennym
Grand Prix Łódź
-Filip Rybińśki:
- 2 na 50 m stylem grzbietowym
- 3 na 100 m stylem grzbietowym
- 6 na 200 m stylem grzbietowym
-Janusz Ciarczyński:
-2 na 50 m stylem motylkowym
-4 na 50 m stylem dowolnym
Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego 24-25.11.2019 405 zawodników
41 startów, 23 rekordy życiowe, 18 medali w tym ZŁOTO NASZEJ SZTAFETY
4x50 stylem dowolnym 6 sekund przewagi nad drugą sztafetą.
3 MEDALE MISTRZOSTW POLSKI W AQUATHLONIE -Maksymilian Kopiczko - 1 mce Junior Młodszy
-Jakub Bogusiewcz - 2 mce Junior Młodszy
- Mateusz Wamka - 1 mce Junior

2 MEDALE MISTRZOST POLSKI W DUATHLONIE
-Mateusz Wamka - 1 mce
- Jakub Bogusiewcz - 2 mce
2 MEDALE MISTRZOSTW POLSKI W TRIATHLONIE
-Maksymilian Kopiczko - 2 mce
-Mateusz Wamka - 3 mce

