
Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnego ,,Promyk” 

Organizacji Pożytku Publicznego 
w Gnieźnie oraz Oddziałów ,,Promyka” w Witkowie ,Trzemesznie i 

Kiszkowie za 2005 rok

    Głównym celem Stowarzyszenia zgodnie ze statutem jest niesienie pomocy osobom 
niepełnosprawnym w szczególności  w poprawie warunków zdrowotnych poprzez 
rehabilitację fizyczną jak również duchową dla uzyskania poprawy kondycji fizycznej i 
psychicznej. Dalsze cele to wyzwalanie aktywności zawodowo- społecznej i kulturalnej. Cele 
powyższe Stowarzyszenie realizuje podejmując różnorodne działania na rzecz nauki ,edukacji 
i oświaty ,działania dotyczące promocji i ochrony zdrowia, integracji europejskiej i pomocy 
charytatywnej.
    Postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu od dnia 22.09.2005 roku jesteśmy 
Organizacją Pożytku Publicznego nr KRS 0000055368; nr REGON 630462460
Adres Stowarzyszenia –62-200 Gniezno ,ul.Sobieskiego 20 , woj. Wielkopolskie
Struktura organizacyjna Stowarzyszenia ,,Promyk” jest następująca:

- Gniezno –jednostka macierzysta oraz Zarząd
      Prezes - Eugeniusz Górniak ,62-200 Gniezno ul. Dąbrówki
      Wiceprezes -Juliusz Kałamejka ,62-200 Gniezno
      Wiceprezes- Halina Dyc ,62-200 Gniezno ul.Wyszyńskiego
      Członek Zarządu - Ryszard Kędzierski, 62-200 Gniezno
      Członek Zarządu -Ludwik Rajzel , Witkowo
      Członek Zarządu - Nalewaja Maria , 62-200 Gniezno
      Członek Zarządu – Henryk Maćkowiak, 62-200 Gniezno
      Członek Zarządu –Teresa Górna, Pyszczyn
       Sekretarz - Lapis Danuta, 62-200 Gniezno
       Skarbnik – Anna Tubacka ,62-200 Gniezno
      Członek Zarządu- Antkowiak Małgorzata ,Trzemeszno
      Członek Zarządu -Piaskowska Izabela ,Witkowo
      Członek Zarządu –Pękała Maria, 62-200 Gniezno
- Oddział Witkowo
- Oddział Trzemeszno
- Oddział Kiszkowo

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
Liczba członków Stowarzyszenia ,,Promyk” Gniezno w roku 2005 wyniosła 178 osób .

Swoje cele statutowe w 2005 roku  Stowarzyszenie zrealizowało poprzez :
a) w zakresie rehabilitacji i zdrowia
- zorganizowano 3 turnusy rehabilitacyjne ,przeciętna średnia to 45 osób na jeden 

turnus. Turnusy zorganizowaliśmy w Tucznie ,Sarbinowie i Dźwirzynie.
- 3 razy w tygodniu w Stowarzyszeniu ,,Promyk” odbywają się ćwiczenia 

rehabilitacyjne w których bierze udział 39 osób.
- W gabinecie fizykoterapii wykonywane są zabiegi: diadynamik ,galwanizacja, 

jonoforeza, stymulacje ,łóżko magnetyczne, lampa solux ,lampa bioptron, masaże. 
Przeciętnie tygodniowo korzysta z tych usług 17 osób.

- Zorganizowano 3 prelekcje na temat zdrowia: Pani doktor T. Maciejewska- internistka 
Rejdukowska – reumatolog , Andrzej Główka –Kardiolog



- Badanie słuchu 
- Zorganizowaliśmy I Zlot Samochodowy dla osób niepełnosprawnych zakończony 

festynem rekreacyjno-sportowym w Gołąbkach. W zlocie wzięło udział 74 osoby , a w 
festynie majowym 208 osób. W festynie tym uczestniczyła również delegacja osób 
niepełnosprawnych z Dahme (Niemcy) z którymi nawiązaliśmy bliską współpracę.

- Od 15.08-29.08.2005 roku zorganizowaliśmy  obóz sportowo-rehabilitacyjny dla 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Sianożętach. W Obozie uczestniczyły 43 
osoby.

- Na początku września delegacja ,,Promyka” wyjechała z rewizytą do Niemiec do 
Dahme na spotkanie integracyjne z tamtejszym Stowarzyszeniem osób 
niepełnosprawnych. W Starostwie powiatu Teltow-flaming została zorganizowana 
wystawa przedstawiająca dorobek artystyczny członków ,,Promyka” ,która cieszyła 
się bardzo dużym zainteresowaniem społeczności miasta Luckenwalde i powiatu.

- W miesiącu wrześniu zorganizowaliśmy w Gołąbkach festyn pn. ,,Pożegnanie lata” w 
którym oprócz naszych członków brała udział delegacja osób niepełnosprawnych z 
miasta Esztergom (Węgry).

- Na przełomie września i października członkowie ,,Promyka” wzięli udział w 
wycieczce  pn. ,,Śladami Ojca Świętego” , w której uczestniczyło  38 osób 
niepełnosprawnych.

b) w dziedzinie kultury i rekreacji
- zorganizowaliśmy turniej darta o puchar X lecia ,,Promyka” ,w którym udział wzięło 

20 osób niepełnosprawnych
- 16 lutego 2005 roku odbyła się wystawa fotografii w galerii ,,Promyk” pn. ,,Śladami 

zbawiciela”  autorstwa członka Stowarzyszenia Henryka Maćkowiaka
- 16 marca 2005 ogłosiliśmy Ogólnopolskie Konkursy Fotograficzne dla osób 

niepełnosprawnych pn. ,,Krzyże ,kapliczki i figury przydrożne „ oraz ,, Śladami 
historii naszych przodków”, które cieszyły się dużym powodzeniem.

- 17 marca 2005 odbyło się spotkanie wielkanocne dla członków Stowarzyszenia.
- Odbyła się również wystawa  obrazów członka Stowarzyszenia  Zdzisława Niteckiego 

pn. ,,Świat po nas jeszcze piękniejszy”.
- W maju 2005 roku w Gołąbkach odbyły się tygodniowe ,,Warsztaty rękodzieła 

artystycznego” , w których udział wzięło 18 osób niepełnosprawnych w tym dzieci z 
ośrodków szkolno-wychowawczych.

- 5 grudnia 2005 roku została otwarta wystawa   obrazująca 10 letni dorobek 
,,Promyka” oraz dnia 6 grudnia 2005 roku otwarto wystawę po konkursową fotografii 
pn. ,, Śladami historii naszych przodków –Świątki i kapliczki” na którą nadesłano 508 
prac autorstwa  osób z Polski ,Niemiec i Węgier. Ogłoszono wyniki konkursu i 
wręczono nagrody.

Rok 2005 zakończyliśmy akademią z okazji X lecia istnienia Stowarzyszenia ,,Promyk” 
Gniezno. Impreza ta odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie. W trakcie 
uroczystości zaprezentowano wystawę rękodzieła artystycznego haftu i gobelinu oraz 
malarstwa i fotografii. Na planszach przedstawiono 10 letnia działalność naszego 
Stowarzyszenia. Podczas obchodów wręczono odznaczenia za działalność na rzecz 
,,Promyka”. Zostały przyznane ,,Medale Milenijne” ze Starostwa Powiatowego w 
Gnieźnie pięciu osobom.
Wydaliśmy również kalendarium pod nazwą  ,,X lat działalności Promyka” 
przedstawiając chronologicznie wszystkie ważne wydarzenia.
Ponadto wydaliśmy  ,,Poradnik metodyczny dla osób niepełnosprawnych i wolontariuszy” 
pomagający tym osobom w codziennych zmaganiach z niepełnosprawnością.



Jak co roku został wręczony medal ,,Korona Serca” za wybitne zasługi i okazaną 
bezinteresowną pomoc Stowarzyszeniu ,,Promyk”. W roku 2005 medale otrzymali :

- Pani Anna Frąckowiak oraz Państwo Marian i Teresa Dziel .

W roku 2005 odbyło się 10 posiedzeń Zarządu ,,Promyka” Gniezno , na których  omawiano 
bieżące sprawy i podjęto następujące uchwały:

- o przystąpieniu Stowarzyszenia do Organizacji Pożytku Publicznego
- o zmianie statutu
- o budowie ośrodka socjo-terapetyczno-edukacyjnego w Dębnicy
- o powołaniu komitetu organizacyjnego obchodów X lecia ,,Promyka”.
- Zatwierdzono plany pracy i preliminarz na rok 2006.

Mimo dużych wysiłków zainteresowanie wolontariatem było  nikłe. Udział wolontariuszy 
ograniczył się do pomocy przy imprezach jednodniowych.

Poczyniono prace rozbiórkowe obiektów gospodarczych w Dębnicy i opracowano projekty 
zagospodarowania oraz  przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej w tym 
obiekcie. 
W 2005 roku Stowarzyszenie ,,Promyk” Gniezno kontynuowało współpracę  z organizacjami 
pokrewnymi takimi jak:

- Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej
- Polski Związek Niewidomych koło Gniezno
- Polski Związek Głuchych w Gnieźnie
- Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu koło Gniezno
- Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego w Gnieźnie 
- Ośrodkami Szkolno Wychowawczymi z miasta i powiatu Gnieźnieńskiego

W szczególności bardzo dobrze układa  się współpraca ze Stowarzyszeniem Młodych 
Wielkopolan oraz Posłem na Sejm RP Panem Tadeuszem Tomaszewskim , który jest 
Honorowym Członkiem naszego Stowarzyszenia.
Podobnie jak w latach minionych tak i w 2005 roku współpracowaliśmy z  administracją 
publiczną :

- Starostwem Powiatowym 
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie 
- Urzędem Miasta Gniezna 
- Miejskim Ośrodkiem Kultury w Gnieźnie 
- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gnieźnie 
- Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu 
- Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu 
- Gminnymi Urzędami z Witkowa ,Trzemeszna i Kiszkowa

Oddział ,,Promyka” w Witkowie

Na dzień 31 grudnia 2005 roku Oddział liczył 106 członków. ,,Promyk” w Witkowie na co 
dzień zajmuje się rehabilitacją ,kulturą ,sportem i turystyką. Z dobrodziejstwa gabinetu 
rehabilitacyjnego –dobrze wyposażonego w różnorodny sprzęt korzystają nie tylko 
członkowie ale również mieszkańcy miasta i gminy Witkowo, którzy posiadają skierowanie 
lekarskie na wskazane zabiegi. Działania Oddziału są finansowane ze składek członkowskich 
oraz z pomocy instytucji i zakładów pracy. Współpraca z Urzędem Gminy i Miasta w 



Witkowie , ze Starostwem powiatowym w Gnieźnie oraz z PCPR w Gnieźnie układa się 
dobrze.
W roku 2005 Zarząd odbył 30 posiedzeń na których były omawiane bieżące sprawy 
organizacji i wytyczane były kierunki działań na przyszłość. Najważniejsze uchwały 
dotyczyły przyjęcia i skreślenia członków , zakupu sprzętu rehabilitacyjnego ,rehabilitacji i 
zabiegów ,udzielenia pomocy osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej.
Praca organizacji opiera się na zaangażowaniu aktywistów ,,Promyka” , brak jest 
wolontariuszy.
Najważniejsze osiągnięcia w minionym roku to pozyskanie darów z Wielkopolskiego Banku 
Żywności i rozdział tej żywności osobom najbardziej potrzebującym pomocy. 
Ponadto po za co dzienną rehabilitacją na sali gimnastycznej i w gabinecie zabiegowym 
ponad 40 osób skorzystało z turnusów rehabilitacyjnych. Odbyły się liczne wycieczki ,a 
mianowicie: do Klasztornej Górki , Lądu , Lichenia i Gołąbek.
Zarząd zorganizował spotkania integracyjne  ,a mianowicie: z okazji Światowego Dnia 
Inwalidy ,Dnie Kobiet , oraz z okazji Wielkanocy i Bożego Narodzenia.
Ponadto członkowie Oddziału uczestniczyli w festynach integracyjnych organizowanych 
przez ,,Promyk” Gniezno i Oddziały w Kiszkowie i Trzemesznie.
Wszystkie wymienione  imprezy cieszyły się dużym zainteresowaniem i członkowie wraz z 
rodzinami aktywnie w nich uczestniczyli.
W roku 2005 dzięki dofinansowaniu z PFRONu zakupiono sprzęt rehabilitacyjny –
magnetronic wraz z inhalatorem , z którego korzystają osoby potrzebujące.
Ponadto członkowie Oddziału uczestniczyli w I Zlocie Samochodowym Osób 
Niepełnosprawnych w Gołąbkach.
Współpraca z jednostką macierzystą ,,Promyka” w Gnieźnie układa się dobrze.

Oddział ,,Promyka” w Trzemesznie

Liczba członków w roku 2005 wyniosła 45 osób. Cele statutowe to podobnie jak w innych 
Oddziałach realizowane są w oparciu o statut ,a więc rehabilitacja ,działalność kulturalno-
oświatowa. Członkowie korzystają z ćwiczeń i zabiegów ,które przeprowadzane są  na hali 
OSiR w Trzemesznie. 
Członkowie w liczbie 22 osoby korzystało z turnusów rehabilitacyjnych nad morzem i w 
górach  , z których  powrócili zadowoleni. 
Zarząd zorganizował dla członków i ich rodzin liczne imprezy , m.in. Światowy Dzień 
Inwalidy, Dzień Kobiet , Spartakiadę , Piknik integracyjny ,Dzień Dziecka i powitanie lata 
oraz imprezę Andrzejkową.
Zostały zorganizowane imprezy integracyjne z okazji Świąt i ważnych rocznic. Członkowie 
uczestniczyli ,także w I Zlocie Samochodowym Osób Niepełnosprawnych w Gołąbkach.
Wszystkie te imprezy cieszyły się dużą frekwencją ku zadowoleniu naszych członków.
Współpraca z ,,Promykiem” Gniezno układa się dobrze. W 2005 roku współpracowaliśmy 
również z władzami samorządowymi w Trzemesznie i Gnieźnie.

Oddział ,,Promyka” w Kiszkowie

Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne "Promyk w Kiszkowie powstało 
19.11.2004 r., siedzibą jest Biblioteka Publiczna w Kiszkowie. 
Zadaniem   Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom 
niepełnosprawnym,   będącym w trudnej sytuacji zdrowotnej i życiowej. W   chwili powstania 
,   Stowarzyszenie "Promyk"   liczyło 34 członków,  obecnie skupia   73 osoby z terenu gminy 
Kiszkowo o różnych rodzajach schorzeń   i   niepełnosprawności. Od   lipca 2005 r. czynny 



jest  gabinet   fizjoterapeutyczny dla   członków   Stowarzyszenia "Promyk" w   Kiszkowie, w 
którym wykonuje   się  zabiegi   rehabilitacyjne.
Natomiast w każdą środę  w Rybnie Wielkim prowadzone są warsztaty rękodzieła 
artystycznego.
W roku 2005 odbyły się w Dźwirzynie 2-tygodniowe turnusy rehabilitacyjne. Z turnusu 
skorzystało 29 osób niepełnosprawnych. Dla dzieci i młodzieży   zorganizowano w 
Sianożętach   obóz sportowo- rekreacyjny.  "Promyk" Kiszkowo reprezentowały 2 osoby. W 
ciągu  roku Zarząd podjął   2 uchwały dotyczące :
— skreślenia z listy członków   Stowarzyszenia "Promyk" w Kiszkowie dnia 31.05 2005 r. 
Jaśkiewicza Marka zam. w Rybnie Wielkim z powodu śmierci,
— nadania   tytułu ,, Honorowego Członka Stowarzyszenia "
Spotkania zarządu odbywały się 2 razy w miesiącu na których omawiane były bieżące sprawy 
dotyczące   Stowarzyszenia. 
Stowarzyszenie "Promyk u   w   Kiszkowie zorganizowało 2 imprezy:
21  maja 2005 r. w miejscowości Rybno W. odbyła się" Majówka integracyjna dla dorosłych 
osób niepełnosprawnych’’. Majówka miała na celu ;
integrację osób niepełnosprawnych z terenu powiatu gnieźnieńskiego poprzez zabawy, 
konkursy i gry zręcznościowe, nawiązanie współpracy pomiędzy osobami niepełnosprawnymi 
z różnych Oddziałów " Promyka "  oraz zachęcenie do aktywnego wypoczynku,   w imprezie 
wzięli udział członkowie "Promyka" z Kiszkowa, Gniezna i Trzemeszna.
25 listopada 2005 r, odbyło się ,, Spotkanie integracyjno -kulturalne" z okazji I rocznicy 
powstania Stowarzyszenia "Promyk’’ w Kiszkowie.
W imprezie wzięli udział członkowie "Promyka " z Kiszkowa, Gniezna, Trzemeszna  i 
Witkowa.
W całorocznej   działalności   członkowie   Stowarzyszenia brali liczny udział  w imprezach 
sportowo- rekreacyjnych w których zdobyli puchary,   medale i wyróżnienia.
Od dnia   28. 09.2005 r.   Stowarzyszenie "Promyk " w Kiszkowie, znajduje się w strukturze 
Organizacji Pożytku Publicznego.
W roku 2005 Stowarzyszenie    nie korzystało z wykonywania świadczenia przez 
wolontariuszy na rzecz organizacji pozarządowej.
Dzięki ofiarności sponsorów i przychylności władz gminy
udało się :zakupić sprzęt rehabilitacyjny, zapewnić bezpłatny przejazd na turnusy 
rehabilitacyjne
do Ośrodka   Wczasowego w Dźwirzynie, zorganizować imprezy   sportowo - integracyjne.
Współpraca ze  Stowarzyszeniem "Promyk" w Gnieźnie układa się bardzo dobrze.

W załączeniu przesyłamy:
- odpisy uchwał Zarządu
- informacja o uzyskanych środkach z budżetu państwa i gminy
- informacja o poniesionych kosztach
- dane o liczbie osobach zatrudnionych i wydatkach
- odpisy uchwał Zarządu


