
OTWOCKA MAPA AKTYWNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

OBJAŚNIENIA: 

 adres siedziby organizacji  telefon komórkowy 
 

status prawny organizacji *) 

 adres korespondencyjny  strona internetowa 
 

osoba kierująca organizacją  

 telefon/fax  adres e-mailowy 
 

zarząd 

*) zgromadzenie zakonne, związek wyznaniowy, fundacja, towarzystwo, stowarzyszenie zwykłe, stowarzyszenie zarejestrowane, itp. 
 

 

 
„Arkadia” Mazowiecki Klub Sportowy 
Niesłyszących i Głuchoniewidomych 

logo Nazwa 
 

  

 
ul. Literacka 8 
05 - 400 Otwock  

022 779 35 04 
        fax: 022 779 35 04  www:stowarzyszeniearkadia.org  

       

 
ul. Literacka 8 
05 - 400 Otwock  0 503 706 933  klubarkadia@wp.pl  

 

 

 Stowarzyszenie zwykłe   
   

nr 
KRS  nr 

KONTA 
BANK PKO BP  

24 1020 8883 0000 3802 0103 7803 
   

 
Krzysztof Chęciak – Prezes 

Zarządu  

Jacek Przybysz – Wiceprezes ds. sportu i 
młodzieŜy 
Jerzy Strzelecki – Wiceprezes ds. sportu i 
młodzieŜy 

 

 

Pole działań:  

- Sport, turystyka, rekreacja, hobby 

 

Misja organizacji – główne cele: 
1. Propagowanie wśród  głuchoniewidomych , niesłyszących i niewidomych dorosłych, młodzieŜy 

i dzieci, kultury fizycznej i sportu, przygotowanie ich do osiągania jak najlepszych wyników na 
zawodach i imprezach sportowych , prowadzenie wszystkich rodzajów profilaktyki i 
rehabilitacji poprzez sport , turystykę i rekreację.  

2. upowszechnianie wychowania fizycznego , sportu, turystyki i rekreacji, wśród 
głuchoniewidomych mieszkających na  obszarze całego kraju. 

3. uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych dla niesłyszących (głuchych) i 
głuchoniewidomych, oraz w innych imprezach integracyjnych dla osób niepełnosprawnych na 
obszarze całego kraju jak i poza jego granicami.   

 

Doświadczenie i dotychczasowe osiągnięcia: 
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Klub ma swoją siedzibę w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci 
Niesłyszących i Słabosłyszących w Otwocku- Śródborowie przy ulicy Literackiej 8.  
 
Klub działa od 1 lipca 2006 roku. Niepełnosprawni sportowcy „Arkadii” zdobyli do tej pory, 
trzykrotne szachowe mistrzostwo kraju zarówno wśród niesłyszących jak i głuchoniewidomych  
oraz trzykrotne wicemistrzostwo.  
W innej dyscyplinie –bowlingu , zdobyliśmy wicemistrzostwo kraju wśród niesłyszących kobiet i 
brąz druŜynowo.  
 
DruŜyna szachowa „Arkadii” to praktycznie reprezentacja Polski niesłyszących.  
W 2006 roku na Węgrzech zajęliśmy 5 miejsce w mistrzostwach świata niesłyszących.  
 
Nasz szachista Marcin Chojnowski w 2007 roku , zajął 17 miejsce w mistrzostwach Europy 
niewidomych (na 70 uczestników), które odbyły się w Anglii.   
W 2008 roku reprezentował Polskę  w druŜynowych mistrzostwach Świata i europy niewidomych 
w Hiszpanii i Grecji. 
 
W 2008 roku w ST. Gallan w Szwajcarii dwójka naszych szachistów niepełnosprawnych odniosła 
wielki sukces. 
Krzysztof Chiciak wygrała 2 turnieje na mistrzostwach  świata niesłyszacych 
Turniej szachów błyskawicznych 
Turniej OPEN 
Marcin Chojnowski zdobył wicemistrzostwo świata głuchoniewidomych. 
 
Wśród 11-osobowej ekipy na MŚ w szachach było 7 osób z ARKADII w tym 5 zawodników i 2 
tłumaczy przewodników osób głuchoniewidomych. 
 
W 2008 roku Krzysztof Chęciak zdobył tytuł Mistrza Polski Niesłyszących w warcabach 100 
polowych oraz brązowy medal w mistrzostwach Polski w strzelectwie kulowym. 
 
W 2008 roku szachista Jerzy Strzelecki zajął 2i 3 miejsce w silnie obsadzonych ogólnopolskich 
turniejach szachowych niepełnosprawnych. 
 
W 2008 roku przeprowadziliśmy w Otwocku pierwsze w Polsce mistrzostwa głuchoniewidomych 
w warcabach 64 i 100 polowych. 
 
Od momentu powstania klubu, przeprowadziliśmy juŜ 5 imprez rangi mistrzostw polski, w 
warcabach, szachach i bowlingu. Zawody bowlingowe przeprowadziliśmy w Warszawie. 
W Otwocku odbyły się takŜe inne imprezy jak: 
- Ogólnopolski Turniej Futsalu Dzieci Niesłyszących 
- Zgrupowanie Kadry narodowej Niesłyszących w szachach 
 
W 2008 roku wspólnie z UKS MDK Otwock byliśmy organizatorami turnieju szachowego „I 
Otwocka jesień Szachowa” 
 
Jesteśmy pionierami sportu osób głuchoniewidomych! 
 
Klub „Arkadia” jest jedynym zarejestrowanym klubem sportowym w Polsce , gdzie osoby  
głucho- niewidome , mogą bez przeszkód  w swoim gronie - uprawiać sport wyczynowy!  
 
 
 

NajwaŜniejsze działania i programy prowadzone przez organizację w ciągu ostatnich dwóch lat: 
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Od początku działalności klubu prowadzimy szkolenie sportowe osób niesłyszących 
 i głuchoniewidomych w sekcjach: 
 
-bowlingu Niesłyszących ,  
- karate „Shotokan” niesłyszących dzieci , 
- szachów Niesłyszących i głuchoniewidomych .  
 
Od listopada 2007 działa w naszym klubie czwarta sekcja – futsalu Niesłyszących dzieci.  
Od 2008 roku tworzymy 5-sekcję: lekkiej atletyki Niesłyszących dzieci. 
 
W klubie uprawia sport 50 niepełnosprawnych sportowców.  
 
Oprócz treningów umoŜliwiamy naszym sportowcom starty w ogólnopolskich a takŜe 
międzynarodowych zawodach niepełnosprawnych.  
UmoŜliwiamy takŜe uczestnictwo w obozach sportowych, zgrupowaniach i koloniach.  
 
W 2007 roku byliśmy organizatorem: 
- Indywidualnych Mistrzostw Polski Głuchoniewidomych w Szachach w Otwocku  
- Indywidualnych i DruŜynowych Mistrzostw Polski Niesłyszących w Bowlingu w Warszawie 
W 2008 roku byliśmy organizatorem miedzy innymi: 
-MłodzieŜowych mistrzostw Polski Niesłyszących w Bowlingu w warszawie i Mistrzostw Polski 
Par 
-Mistrzostw polski Głuchoniewidomych w Warcabach. 
Od początku działalności klubu zorganizowaliśmy ponadto kilka pomniejszych imprez.  
 
Klub jest członkiem: 
-Polskiego Związku Sportowego Głuchych  
-Polskiego Związku Olimpijskiego Głuchych  
-Polskiej Federacji Sportu Niesłyszących  
 
Współpracujemy z Ministerstwem Sportu i Turystyki RP  (poprzez przynaleŜność związkową).  
Ponadto współpracujemy bezpośrednio z Urzędem Marszałkowskim na Mazowszu i Urzędem 
Miasta Otwocka . Z innych naszych partnerów naleŜy wymienić: Polski Związek Głuchych i 
Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym, UKS MDK Otwock.  
 
W lipcu 2008 roku sportowcy „Arkadii” pojadą na  :  
 Indywidualne Mistrzostwa Świata Niesłyszących i Głuchoniewidomych do St.Gallen/ Szwajcaria.  
Będzie to najwaŜniejsza impreza  dla naszych sportowców.  
  
 

Osoba odpowiedzialna za powyŜsze informacje: Krzysztof Chęciak 
   

Data ostatniej aktualizacji: 27.10.2008 r. 
 

 
 

 
 


