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I. Dane organizacji (Stowarzyszenia)
Nazwa: Klub Sportowy „Wesoła”
Adres: 05-077 Warszawa, ul. Borkowska 1
Numer KRS: 0000224046
Data Uzyskania OPP: 17.12.2004

Władze Stowarzyszenia 
Skład Zarządu :

 Prezes – Krzysztof Adamski
 Wiceprezes – Sebastian Tomaszkiewicz 
 Wiceprezes – Andrzej Czesuch
 Sekretarz – Anna Ksieżopolska
 Skarbnik – Anna Kozłowska

Skład Komisji Rewizyjnej:
 Przewodniczący –Edyta Grajda
 Sekretarz – Michał Kucharczyk
 Członek – Adam Rokicki

II. Charakterystyka działalności organizacji (Stowarzyszenia)

Działalność Zarządu
Zarząd przygotował  plan finansowy oraz plan organizacyjny Klubu na rok 2018. Dzięki
rozważnej polityce finansowej w podobnie jak w ubiegłych latach Klub zachował płynność
finansową i mógł na bieżąco regulować zobowiązania.

Umowy na prowadzenie księgowości Klubu oraz z kierownikiem administracyjnym Klubu
zostały przedłużone na rok 2018. Zarząd po odbyciu konsultacji z trenerami i kierownikami
poszczególnych sekcji  zdecydował  prowadzeniu szkolenia sportowego w sekcjach piłki
nożnej i szachów.

Sprawozdanie  z  dotacji  dzielnicy Wesoła  i  Biura  Sportu  i  Rekreacji  oraz  Ministerstwa
Sportu i Turystyki za 2017 rok zostały złożone w wymaganym terminie.

Zarząd Klubu podjął działania promocyjne mające na celu pozyskanie środków z tytułu 1%
podatku za rok 2017 – rozliczenie i wpłaty w roku 2018.

Zarząd Klubu zawarł  w dniu 21 marca 2018 umowę z Zarządem Dzielnicy Wesoła na
wsparcie  wykonania  zadania  publicznego:  „Szkolenie  i  współzawodnictwo  sportowe,
szczególnie dzieci  i  młodzieży”  na kwotę 130 000 złotych,  23 kwietnia 2018 umowę z
Miastem Stołecznym Warszawa na wsparcie wykonania zadań publicznych: „Szkolenie i
współzawodnictwo sportowe dzieci i  młodzieży” na kwotę 50 340 złote zaś 21 sierpnia
2018  r.  z  Ministerstwem  Sportu  i  Turystyki  na  dofinansowanie  realizacji  zadania
publicznego w ramach „Programu Klub” na kwotę 15 000 złotych (dotacje wyniosły zatem



łącznie 195 340 zł, a więc o 21 886 zł więcej niż w roku 2017).

W dniu 30 czerwca 2018 odbyło się walne Zebranie Członków Klubu w celu przyjęcia
sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2017.

Składki zawodnicze utrzymano na dotychczasowym poziomie: w sekcji piłki nożnej dzieci i
młodzieży 110 zł  miesięcznie za pierwsze dziecko trenujące w Klubie,  55 zł  za drugie
dziecko,  trzecie  i  dalsze  dzieci  zwolnione  są  ze  składek,  w  drużynie  Seniorów 80  zł
miesięcznie, w sekcji  szachów 50 zł  za pierwsze dziecko trenujące w Klubie,  35 zł  za
drugie, 25 za trzecie i kolejne.
Zarząd dbał również o poprawę warunków treningowych dla zawodników. Dzięki dotacjom
i  środkom  własnym  zakupiono  sprzęt  sportowy  w  sekcji  piłki  nożnej-małe  bramki
przenośne małe 1,2 m x 0,75 m-12 szt. -bramki przenośne 3 m x 1,55 m-2 szt -siatki easy
net-4 szt. -gumy fitness-24 szt. -wysepki treningowe-128 szt., dla sekcji szchów szachy
duże dla trzech graczy, szachy turniejowe składane nr 8, podręcznik szachowy oraz 10
sztuk szachów Staunton nr 5 z szachownicą

Zarząd Klubu w grudniu złożył ofertę do Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy na „Szkolenie i
współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży” na rok 2018 w wymaganym
terminie oraz drugą ofertę do Biura Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy na „Szkolenie i
współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży”. 

Klub  będąc  stowarzyszeniem i  organizacją  pożytku  publicznego,  nie  prowadzi  selekcji
pośród osób,  które  chcą być  zawodnikami  poszczególnych sekcji;  każdy może zostać
członkiem  Klubu  i  uczestniczyć  za  jego  pośrednictwem  w  rywalizacji  sportowej  na
odpowiednim szczeblu. Stara się także wyrównywać szanse dzieci i młodzieży z rodzin o
gorszej sytuacji finansowej, dba o to by brak środków nie przeszkodził żadnemu chętnemu
zawodnikowi w udziale w treningach, czy obozach sportowych.

Klub Sportowy „Wesoła” prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Działalność Sportowa

Klub  Sportowy  „Wesoła”  w  ramach  nieodpłatnej  działalności  pożytku  publicznego
podejmowanymi  działaniami  zachęcał  do  czynnego  uprawiania  sportu,  propagował
sportowy  tryb  życia,  integrował  mieszkańców poprzez  organizację  własnych  turniejów
sportowych, a także poprzez branie aktywnego udziału w festynach organizowanych przez
dzielnicę Wesoła m. st. Warszawy oraz piknikach szkolnych.

W ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego Klub Sportowy „Wesoła” prowadził
regularne treningi, zapewniał udział we współzawodnictwie sportowym, organizował obozy
sportowe, zakupował stroje sportowe dla zawodników.

Klub w 2018 roku prowadził szkolenie sportowe w 2 sekcjach sportowych obejmujące ok
251 osób, w tym:

piłka nożna – ok 231 zawodników w  kilkunastu grupach.
Trenerzy:  Krzysztof  Adamski,  Andrzej  Czesuch,  Adam  Folentarski,  Krzysztof  Iwanicki,
Arkadiusz Sołowiej,  Łukasz Maj, Sebastian Tomaszkiewicz i Jan Kozlowski oraz Trener
Bramkarzy Sergey Shipovskiy

szachy – ok. 20 zawodników.



Trenerzy: Adrianna Staniszewska, od września 2018 January Jedynak.
Kierownik sekcji: Paweł Staniszewski.

W  2018  roku  Klub  Sportowy  „Wesoła”  organizował  szkolenie  dzieci  i  młodzieży  oraz
turnieje  sportowe  korzystając  z  boiska  trawiastego  Dzielnicy  Wesoła  oraz  z  boisk
sztucznych i hal sportowych Szkół Podstawowych na terenie Dzielnicy, a także z Ośrodka
Kultury. Ze względu na to, że Klub nie posiada własnych obiektów sportowych wynajem do
ww. obiektów pozwolił zapewnić swoim zawodnikom odpowiednie szkolenie oraz sportową
rywalizację w rozgrywkach różnego szczebla.

SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ

PODSTAWOWE INFORMACJE

Szkolenie w sekcji piłki nożnej odbywało się w kilkunastu grupach. Do września 2018 były
to:

1. Drużyna Seniorów
2. Grupa 2002/03 A – grupa zaawanasowana
3. Grupa 2004/05 A – grupa zaawansowana
4. Grupa 2006/07 C – grupa zaawansowana 
5. Grupa 2006/07 E– grupa początkująca
6. Grupa 2008/09 A– grupa zaawanasowana 
7. Grupa 2008/09 B– grupa średnio zaawansowana
8. Grupa 2008/09 C– grupa średnio zaawansowana
9. Grupa 2008/09 D– grupa początkująca
10. Grupa 2010/11 A -grupa zaawansowana
11. Grupa 2010/11 B- grupa średnio zaawansowana
12. Grupa 2010/11 C- grupa początkująca 
13. Grupa 2012 i młodsi grupa początkująca 

Po obozie letnim-przed rozpoczęciem nowego sezonu rozgrywkowego przeprowadzono
nowy podział zawodników grup młodszych wyodrębniając rocznik 2009.

Po  wrześniowych  naborach,  na  które  stawiło  się  kilkudziesięciu  zawodników,
wyodrębniono  też  grupy  rocznika  2010,  zaś  z  zawodników  roczników  2011  i  2012.
utworzono trzy nowe grupy treningowe.

Grupy od września/października 2018:

1. Drużyna Seniorów
2. Grupa 2002/03 A – grupa zaawanasowana
3. Grupa 2004/05 A – grupa zaawansowana
4. Grupa 2006/07 C – grupa zaawansowana 
5. Grupa 2006/07 E i 2008 B– grupa mniej zaawansowana
6. Grupa 2008 A– grupa zaawanasowana 
7. Grupa 2009 A– grupa zaawansowana 
8. Grupa 2009 B– grupa średnio zaawansowana 
9. Grupa 2010 A -grupa zaawansowana
10. Grupa 2010 B- grupa średnio zaawansowana
11. Grupa 2010 C- grupa średnio zaawansowana
12. Grupa 2011 A-grupa średnio zaawansowana



13. Grupa 2011/12 B-grupa początkująca
14. Grupa 2011/12 C-grupa początkująca
15. Grupa 2012 i młodsi grupa zaawansowana

Treningi odbywały się- dla młodzieżowych i starszych dziecięcych grup zaawansowanych,
biorących udział w rozgrywkach trzy razy w tygodniu po półtorej godziny, dla Seniorów  i
grup  mniej  zaawansowanych  dwa  razy  w  tygodniu  po  półtorej  godziny,  zaś  dla  grup
najmłodszych-rocznika 2011 oraz 2012 i młodsi dwa razy w tygodniu, po godzinie.

Tematy treningów obejmowały najważniejsze elementy związane ze szkoleniem dzieci i
młodzieży takie jak motoryka, technika, taktyka. Każdy z elementów wprowadzany był w
treningach w zakresie adekwatnym do grupy wiekowej oraz zaawansowania zawodników.

W grupach najmłodszych trenerzy kładli akcent na wspaniałą zabawę i naukę współpracy
w grupie, wprowadzając elementy rywalizacji na wspólnych treningach-głównie w formie
zabawy.

Profesjonalną  organizacją  szkolenia  zachęciliśmy  kolejne  zdolne  ruchowo  dzieci  i
młodzież  do  czynnego  uprawiania  sportu  przez  uczestniczenie  w  zajęciach.  Oprócz
regularnego szkolenia sportowego odbywały się też treningi bramkarskie.

Zgrupowania sportowe

Zorganizowaliśmy dwa obozy sportowe: 
 Zimowy obóz szkoleniowy w Sędziszowie (13-20.01 .2018, w zgrupowaniu wzięło

udział  18 zawodników. Oprócz gry w piłkę uczestnicy mieli  okazję brać udział  w
wielu zajęciach ogólnorozwojowych (min. pływanie-basen znajdował się na terenie
Ośrodka). Rozegrano też pierwsze sparingi przygotowujące do rundy wiosennej. Na
początku  obozu  przeprowadzono  testy  motoryczne  oraz  testy  umiejętności
technicznych.

 Obóz letni odbył się w Przasnyszu w trzech turnusach: , 1-7 sierpnia , 8-14 sierpnia
oraz 18-24 sierpnia 2018. Wzięło w nim udział łącznie 91 zawodników .
Głównym  tematem  obozów  było  doskonalenie  gry  w  piłkę  nożną  oraz
przygotowanie  drużyn  do  rozgrywek  w  sezonie  2018/19  (rozegrano  kilkanaście
meczów  kontrolnych),  a  także  integracja  chłopców.  Zawodnicy  (zwłaszcza
najmłodsi)  uczyli się samodzielności, podejmowania decyzji, odpowiedzialności za
postępowanie swoje i innych. Oprócz gry w piłkę uczestnicy mieli okazję brać udział
w  wielu  ciekawych  zajęciach.  Organizowano  codzienne  wyjazdy  na  basen  do
Chorzeli .

Szkolenie i rywalizacja sportowa:

W roku 2018 zawodnicy 7 grup brali udział w rozgrywkach mistrzowskich organizowanych
przez MZPN: w sezonie 2017/18 były to drużyna Seniorów, grupa 2002/03 A, 2004/05A ,
2006/07C oraz 2008A, zaś od rundy jesiennej sezonu 2018/19 także grupy 2009A i 2010A.



Drużyna Seniorów
Debiut Drużyny w sezonie 2017/18 (klasa B, grupa 3) należy uznać za udany. Do awansu
zabrakło jej jednego punktu: sezon zakończyła na trzecim miejscu w grupie zdobywszy 64
punkty,  strzeliwszy 106 bramek,  straciwszy 27 (drużyna,  która awansowała,  grająca w
klasie B od 9 lat zdobyła 65 punktów, bilans bramek 87/43).

Grupa 2002/03 A 
Drużyna juniorów B2 grająca na poziomie II ligi okręgowej 2002 w ramach przygotowań do
rundy wiosennej rozegrała 4 gry kontrolne: grę wewnętrzną oraz z Sokół OSiR Serock,
WKS Rząśnik, AGAPE Białołęka. Jeszcze na początku roku do drużyny dołączyło kilku
nowych  zawodników  z  innych  klubów.  Dobrze  przepracowany  okres  przygotowawczy,
szeroka  kadra  zawodników  przyczyniły  się  do  tego,  że  nasza  drużyna  rozpoczęła
skuteczną walkę o awans do wyższej  ligi.  W połowie rozgrywek nasza drużyna miała
komplet  zwycięstw,  dający dobry punkt  wyjścia  przed meczami  rewanżowymi.  Kolejne
mecze okazały się bardziej wymagające co sprawiło, że walka o pierwsze miejsce w lidze
była  zacięta  pomiędzy trzema zespołami.  Ostatecznie  nasza  drużyna  zapewniła  sobie
wygraną na kolejkę przed końcem rozgrywek.
Drużyna juniorów B1 grająca na poziomie I ligi okręgowej 2002 w ramach przygotowań do
rundy jesiennej wyjechała na obóz sportowy do Przasnysza gdzie rozegrała kilka meczów
kontrolnych. Pomimo dużych ambicji nasza drużyna rozpoczęła mecze w I lidze z innymi
efektami punktowymi niż jeszcze pół roku temu. Pierwsze mecze pokazały, że potrafimy
zdobywać bramki, jednak nie umieliśmy już utrzymać wypracowanej przewagi na boisku.
Każdy mecz był dla nas nauką gry na wyższym poziomie niż w poprzednich sezonach. Z
perspektywy  całego  roku  zawodnicy  zrobili  zauważalne  postępy  zarówno  w  technice
piłkarskiej  jak  i  w  motoryce.  W  grudniu  rozegraliśmy mecz  kontrolny  z  LKS Jedność
Żabieniec  (drużyna  z  równoległej  ligi  I)  wygrany  6:1.  •  drużyna  2002/2004  B  (15
zawodników)- w-rundzie wiosennej sezonu 2017/18 zawodnicy rocznika 2004 brali udział
w rozgrywkach 

Grupa 2004/05 A
W-rundzie  wiosennej  sezonu  2017/18  zawodnicy  rocznika  2004  i  2005  brali  udział  w
rozgrywkach U-14, Trampkarz C2. 
W  ramach  przygotowań  do  rundy  jesiennej  drużyna  wyjechała  na  obóz  sportowy  do
Przasnysza, gdzie rozegrała mecze kontrolne. W rundzie jesiennej  zawodnicy rocznika
2004/2005 już jako U-15, Trampkarze C1 zajęli 3 miejsce w grupie, zdobywając 16 pkt. (5
zwycięstw, 4 porażki 34 strzelonych bramek-19 straconych). 

Grupy 2006/07 C
Chłopcy z tej grup już czwarty sezon biorą udział w rozgrywkach ligowych.
W rundzie wiosennej drużyna 2006/07 C uczestniczyła w rozgrywkach ligowych MZPN w
kategorii  U-12, D2 Młodzik (III  LO grupa 2), rundę skończyła z 10 punktami na piątym
miejscu w grupie (12 bramek strzelonych 34 stracone), w rundzie jesiennej drużyna grała
w III LO D1 Młodzik, grupa 5, zajęła piąte miejsce w grupie zdobywając 13 punktów (12
bramek strzelonych:12 straconych).

Grupa 2008/09 A (od wakacji 2008 A)
Był to drugi sezon tej grupy w rozgrywkach ligowych.



W rundzie wiosennej drużyna uczestniczyła w rozgrywkach ligowych MZPN w kategorii U-
10, E2 Orlik (VLO grupa 2), rundę skończyła z 18 punktami na trzecim miejscu w grupie, 6
zwycięstw, 2 porażki (61 bramek strzelonych 24 stracone), w rundzie jesiennej IV LO E1
Orlik, grupa 2, zajęła 2 miejsce z 15 punktami (bilans bramek 46:43).
 Z każdym meczem drużyna rozwijała się i grała coraz lepiej. Zawodnicy poczynili duże
postępy i  bardzo dobrze rokują na przyszłość.
Grupa 2008/09 B (od wakacji 2009 A)

Najważniejszym  celem  trenerów było  przygotowanie  chłopców do  rozgrywek  ligowych
MZPN. Był to kilkumiesięczny proces złożony z udziału w meczach ligi prywatnej, oraz let-
niego obozu przygotowawczego. W lidze prywatnej na Annopolu grupa rozegrała 10 me-
czów  zajmując  ostatecznie  2  miejsce.  Dobre  występy  w  tych  rozgrywkach  oraz  chęć
uczestnictwa w meczach ligowych MZPN zaowocowały dobrą frekwencją w letnim obozie,
gdzie na 13 zawodników pojechało 10 chłopców. 

Grupa zadebiutowała w rozgrywkach ligowych w rundzie jesiennej sezonu 2018/19, grała
w IV LO (E2, grupa 10), gdzie zajęła 2 miejsce, zdobywając 18 punktów (6 zwycięstw i 4
porażki , bilans bramek 69:45).
Z racji tego, iż jednym z głównych założeń klubu jest organizacja weekendowych turniejów
wewnętrznych, dążono do tego aby zawodnicy, którzy nie byli powołani na mecze ligowe,
uczestniczyli w takich grach. Grupa zielona rozegrała również kilka sparingów, a w grudniu
uczestniczyła w turnieju halowym w Babicach. Zawody te stały na bardzo wysokim pozio-
mie, a nasi chłopcy wywalczyli 9 miejsce. 

Grupa uczestniczyła  również w organizowanym przez nasz klub halowym turnieju ”Weso-
ła Indoor Cup” 17.02.2018 i zajęliśmy w nim 3 miejsce. 

Grupy 2006/07 E oraz 2008/09 C i D (od wakacji 2006/07 E oraz 2008 B oraz 2009 B)
Składają  się  z  zawodników  początkujących i  mniej  zaawansowanych.  Biorą  udział  w
turniejach wewnętrznych, dzięki czemu zawodnicy zdobywają potrzebne doświadczenie.
Docelowo  grupy  te  są  uzupełnieniem  dla  drużyn  bardziej  zaawansowanych.  Wielu
chłopców robi  postępy.  Po obozie letnim kilku z nich zasiliło  drużyny biorące udział  w
rozgrywkach.

Grupa 2010/11A (od wakacji 2010 A)
Zawodnicy z grup 2010/2011 na początku roku wyjechali na zimowy obóz przygotowania
do utworzenia drużyny ligowej poprzez rozegranie pierwszych meczów kontrolnych. Jed-
nak wiosną grupa 2010/2011 nie brała udziału w rozgrywkach ligowych, ale w zamian roz-
grywała liczne mecze kontrolne z: KS Halinów, KS Wesoła 2009, Młoda Gwardia Rember-
tów, Dąbrówka Mińsk Mazowiecki, KS Wesoła 2009, AP Radość, Fun For Kids, Turbo Aca-
demy 2009. Dobra gra w meczach z rówieśnikami a także ze starszymi zawodnikami da-
wała wysokie wygrane oraz dużo radości i motywacji do dalszej pracy samym zawodni-
kom. Od wakacji młodsi zawodnicy
2011 utworzyli nową samodzielną grupę.
Zawodnicy z grup 2010 na początku sierpnia wyjechali na letni obóz sportowy w Przasny-
szu. Nasi zawodnicy od września rozpoczęli rywalizację w IV lidze orlików F1, w której po
dobrej i pomysłowej grze odnieśli zasłużony komplet zwycięstw. Ostatecznie zajmując 1
miejsce w tabeli, zdobywając 116 bramek, a tracąc 11, z przewagą 13 punktów do kolejne-



go zespołu. W listopadzie drużyna wzięła udział w ogólnopolskim turnieju halowym awan-
sując do finału A, gdzie ostatecznie zajęła 7 miejsce. 

Grupy 2010/11 B i C (od wakacji 2010 B i C)
Głównym celem trenera było i jest rozwijanie pasji oraz zainteresowania piłką nożną jak
również harmonijny rozwój psychofizyczny zawodników poprzez zajęcia piłkarskie. 

Zawodnicy tych grup brali liczny udział we wszystkich turniejach wewnętrznych.

Cały wrzesień poświęcono na nabory by w październiku podzielić grupy wg wieku i umie-
jętności. Z grupą żółtą (B) planowany jest udział w rozgrywkach ligi prywatnej, a w przy-
szłości również w MZPN. Grupa czerwona (C) natomiast będzie bezpośrednim zapleczem
dla grup grających w ligach.

Z racji tego, iż na obozie letnim frekwencja zawodników z tych grup była niewielka, zada-
niem Trenera było przekonanie i zachęcenie dzieci do udziału w kolejnych wyjazdach, co
udało się w dużej mierze-w obozie zimowym weźmie udział 10 zawodników tych grup.

Grupa 2012 A
Zawodnicy z grupy 2012 kontynuowali szkolenie rozpoczęte we wrześniu 2017. Pomimo
młodego wieku robili zauważalne postępy w treningach. Zawodnicy raz w miesiącu brali
udział w turniejach wewnętrznych z innymi grupami. Pozwoliło to na stałe monitorowanie
postępów.
Zawodnicy z grup 2012 oraz 2011 na początku sierpnia wyjechali na letni obóz sportowy w
Przasnyszu. Wraz z początkiem nowego roku szkolnego do treningów dołączyło kilku no-
wych zawodników. Podobnie jak wiosną zawodnicy raz w miesiącu brali udział w turnie-
jach wewnętrznych z innymi grupami. Rozegrali też grę z innym klubem: UKS 141. 

Grupy 2011 A (od września 2018)
Grupa 2011 A składa się z zawodników bardziej zaawansowanych (wielu z nich trenowało
przedtem w grupach 20010/11 B i C), zawodnicy tej grupy brali udział w turniejach we-
wnętrznych.

Grupy 2011/2012 B i C (od września 2018)
zostały utworzone w 2018 we wrześniowych naborach. Zajęcia w tych grupach miały na
celu rozpoczęcie nauki gry w piłkę nożną. Postawione cele zostały zrealizowane dzięki
wysokiej frekwencji oraz zaangażowaniu grupy. Pierwsze efekty można dostrzec już po kil-
ku miesiącach pracy. Wykonywanie prostych ćwiczeń technicznych oraz ruchowych po-
zwoliła na naukę podstawowych aspektów piłkarskich jak i czerpania jeszcze większej ra-
dości z gry w piłkę nożną. 

Weekendowe turnieje wewnętrzne
Ważnym elementem naszego szkolenia, zwłaszcza w grupach młodszych 2009, 2010 ,
2011  i  2012  jest  organizacja  comiesięcznych  turniejów  wewnętrznych,  dzięki  którym
trenerzy  bliżej  poznają  i  ustalają  poziom  umiejętności  piłkarskich  dzieci  oraz  ich
zachowania podczas rywalizacji. W 2018 roku przeprowadziliśmy 10 turniejów z wysoką
frekwencją;  07.01.2018,  04.02.2018,  11.03.2018,  20.05.2018,  16.06.2018,  20.10.2018,
27.10 2018, 12.11.2018, 25.11.2018  i 12.12.2018 r



Turnieje Wesoła Indoor Cup
Jak  co  roku  przed  rozpoczęciem  i  po  zakończeniu  sezonu  rozgrywek  ligowych  Klub
zorganizował turnieje halowe Wesoła Indor Cup, które gromadzą drużyny z terenu całej
Polski.  Oprócz  rywalizacji  sportowej  (w  turniejach  poszczególnych  roczników  nasze
drużyny  osiągnęły  dobre  wyniki)  są  one  okazją  do  promocji  naszej  Dzielnicy.  W
organizację  chętnie  włączają  się  rodziny  zawodników:  każdy  turniej  jest  wspólnym
przedsięwzięciem trenerów, członków i sympatyków Klubu.

SEKCJA SZACHÓW
Prowadzono  treningi-zgodnie  ze  specyfiką  dyscypliny:  trening  stacjonarny  1  raz  w
tygodniu , 90 min. ponadto konsultacje indywidualne z Trenerem, rozwiązywanie zadań
domowych- zagadek logicznych i weekendowe turnieje wewnętrzne.
Organizowano turnieje szachowych (gwiazdkowy, rodzinny, o kategorie)
Reprezentowano  klub  w  wielu  turniejach,  zarówno  na  terenie  Dzielnicy,  jak  i  całej
Warszawy
Uczniowie wzięli udział w wielu zawodach szachowych: 

 Drużynowe Mistrzostwa Mazowsza Szkół Podstawowych

 Warszawska Olimpiada Młodzieży w szachach szybkich

 Warszawska Olimpiada Młodzieży w szachach klasycznych
A także w wielu innych imprezach sportowych, na których udało im się zdobyć czołowe 
Zawodnicy w tym roku podwyższyli swoje kategorie szachowe .

Całoroczna praca wpłynęła na zdobycie większej wiedzy, jeśli chodzi o przepisy szachowe
- dzieci mogły wykorzystać te wiadomości w praktyce w trakcie turniejów szachowych. Jak 
co roku, jako podsumowanie rocznej pracy, został zorganizowany Gwiazdkowy Turniej 
Szachowy, w trakcie którego dzieci mogły zmierzyć się z kolegami z klubu. 

Działania Klubu związane z popularyzacją sportu.
W toku realizacji  zadania Klub na różne sposoby promował  sport  wśród mieszkańców
naszej Dzielnicy. Zorganizowaliśmy turniej piłki nożnej na pikniku Szkoły Podstawowej nr
353. Jak co roku braliśmy też  udział w Pikniku Dzielnicowym.
 Od ponad czterech lat odbywały się też zajęcia piłkarskie dla chętnych Rodziców, które
cieszą się popularnością. Wspólna gra Rodziców różnych roczników oprócz utrzymania
dobrej formy fizycznej sprzyja także integracji naszej miejscowej społeczności.

DZIAŁANIA OKOŁOSPORTOWE
Klub stara się promować zdrowy styl życia poprzez działania wychowawcze, pogadanki z
dziećmi i młodzieżą, spotkania z dietetykami sportu dla zawodników i Rodziców itp. Przy-
kład zdrowego stylu  życia  w praktyce widzą też  dzieci  na  zgrupowaniach sportowych:
ruch, odpowiednia ilość snu, dbanie o higienę, zdrowe odżywianie. Zawodnicy zachęcani
są do naśladowania takich pożądanych zachowań na co dzień.
Na obozach obowiązuje też zakaz posiadania telefonów komórkowych i innych urządzeń
elektronicznych (nadmierne korzystanie z takich urządzeń stanowi w obecnych czasach
chyba jedno z największych zagrożeń dla rozwoju psychicznego i fizycznego młodego po-
kolenia).
Wszystkie  dzieci  zobowiązane  są  do  posiadania  badań  lekarskich  wykonanych  przez
ośrodki/lekarzy medycyny sportowej: w wielu przypadkach przy okazji takich pierwszych



badań rodzice dowiadywali się o problemie zdrowotnym dziecka, co pozwoliło jak najszyb-
ciej zająć się jego korygowaniem.
Dbamy o wszechstronny rozwój dzieci- o dobre relacje w drużynach i „zdrowe” podejście
do sportu i rywalizacji sportowej .
Zdrowy tryb życia i aktywność ruchową propagujemy też wśród dorosłych-zwłaszcza ro-
dzin zawodników-poprzez organizację zajęć piłkarskich dla chętnych rodziców, udział w
piknikach szkolnych i pikniku dzielnicowymi itp.

III.  Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego
/ nie dotyczy /

IV.  Korzystanie z uprawnień
/ nie dotyczy /

V.  Personel organizacji pożytku publicznego
Klub Sportowy „Wesoła” funkcjonuje w oparciu o nieodpłatną pracę Członków Zarządu,
Członków Klubu, Kierowników sekcji/drużyn oraz wolontariuszy, ale także zleca w formie
umów  cywilno-prawnych  szkolenie  sportowe  Trenerom  oraz  zadania  administracyjne
Księgowej oraz Kierownikowi Klubu.

VI.  Wynagrodzenia
/ nie dotyczy /

VII.  Informacja o udzielonych przez organizację pożyczkach pieniężnych
/ nie dotyczy /

VIII.   Informacja  o  działalności  zleconej  organizacji  pożytku  publicznego  przez
administrację publiczną:

 „„Szkolenie  i  współzawodnictwo  sportowe,  szczególnie  dzieci  i
młodzieży”( Dzielnica Wesoła)-130 000 złotych (piłka nożna, szachy)

 „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży” (m. st. Warszawa) – 
50 340 (piłka nożna)

 „Program Klub” (Ministerstwo Sportu i Turystyki) 15 000zł (piłka nożna, szachy)

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień
publicznych

/ nie dotyczy /
X.  Informacje uzupełniające
/ nie dotyczy /

Prezes Zarządu
Klubu Sportowego „Wesoła”

Krzysztof Adamski

Skarbnik Zarządu
Klubu Sportowego „Wesoła”

Anna Kozłowska


