Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi
Pietrzyków z działalności za 2010 rok

1. Informacje ogólne
Stowarzyszenie Na rzecz Rozwoju Wsi Pietrzyków ma siedzibę w Pietrzykowie nr
51, 68-213 Lipinki Łużyckie. Stowarzyszenie została założone na zebraniu
założycielskim w dniu 11 sierpnia 2008 roku. Do Krajowego rejestru Sądowego
zostało wpisane w dniu 17 września 2008 roku pod numerem 0000313785.
Statystyczny numer identyfikacyjny REGON 080286511 nadano w dniu 23 września
2008 roku.
W dniu 6 listopada 2008 roku uzyskaliśmy status organizacji pożytku publicznego.
Stowarzyszenie liczy 23 członków.
Na zebraniu założycielskim wybrano 5 osobowy Zarząd stowarzyszenia. Są to:
Wojciech Biernat-Prezes, Bogusława Borysiak –Skarbnik oraz członkowie zarządu:
Wioletta –Wróbel-Chomicz, Lidia Orkisz oraz Ewa Kleszczyńska.
Do Komisji Rewizyjnej wybrano osoby:
Czesław Sokalski, Mariusz Napieraj, Arkadiusz Błaszczyk.
W dniu 01.03.2011 roku w wyniku rezygnacji Bogusławy Borysiak z funkcji Skarbnika
–członka Zarządu, na funkcję tę została wybrana Róża Jurkowska-Maślak.
W dniu 01.kwietnia 2011 roku na zebraniu zwyczajnym Stowarzyszenia odwołano z
Zarządu Lidię Orkisz i Ewę Kleszczyńską. Nie uzupełniono składu Zarządu. Zarząd
będzie pracowała w składzie 3-osobowym.
Na zebraniu w dniu 01 kwietnia 2011 roku odwołano również 2-ch członków Komisji
Rewizyjnej: Mariusza Napieraja i Arkadiusza Błaszczyka.
Na ich miejsce powołano: Romana Luszka i Artura Wiśniewskiego.
Celem działania Stowarzyszenia jest promocja wsi Pietrzyków, rekreacji, turystyki,
integracja społeczeństwa, prowadzenie inicjatyw mających na celu aktywizację
społeczności lokalnej oraz dbanie o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe
miejscowości.
Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności.
2. Wydarzenia w 2010 roku:
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Ferie szkolne
W dniach 31.01-13 luty 2010 dzieci z Pietrzykowa miały ferie szkolne. Członkowie
stowarzyszenia przygotowali dzieciom imprezy w tym okresie. Były zorganizowane
cztery wyjazdy: na basen, na lodowisko, na kręgielnię. Wszystkie wyjazdy dzieci
miały sfinansowane przez stowarzyszenie. Koszt tych wyjazdów wyniósł 1860zł.
Konkurs na upowszechnienie działalności kulturalnej
W dniu 7 kwietnia 2010 Zarząd Stowarzyszenia podpisał umowę na realizację
zadania publicznego pod nazwą ”Konkurs na upowszechnienie działalności
kulturalnej na terenie Sołectwa Pietrzyków". Konkurs ogłosił Wójt Gminy w
Lipinkach Łużyckich. Kwota do wykorzystania wynosiła 5.000 złotych. Nasza oferta
została przyjęta i środki wydaliśmy na:
Warszaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży w dziedzinie: muzyka taniec i
teatr pozwoliły na przygotowanie ich do samodzielnego wystawiania
przedstawień artystycznych. Efektem działań było widowisko plenerowe
Noc Świętojańska.
Pod kierunkiem instruktora młodzież uczestniczyła w warsztatach teatralnych,
tańca ludowego i pieśni. W dniu 26 czerwca br, na terenie zabytkowego parku
dworskiego odbyło się święto tańca, śpiewu i miłości - NOC ŚWIĘTOJAŃSKA.
Młodzież przedstawiła zgromadzonej publiczności widowisko taneczne, a następnie
uczestnicy zostali zaproszeni do księżycowego kręgu, gdzie śpiewali ludowe pieśni.
Podczas imprezy rozstrzygnięty został konkurs na najpiękniejszy wianek. Następnie
uczestnicy imprezy w kolorowym i rozśpiewanym korowodzie z pochodniami udali
się nad staw, gdzie puszczali wianki do wody. Poszukiwany był również "kwiat
paproci" ukryty na terenie parku.
Całe widowisko zostało oczywiście uwiecznione kamerą cyfrową i umieszczone wraz
ze zdjęciami na stronie WWW.pietrzykow.pl




Pracownia artystyczna „Z nami ozdobisz wszystko”

Z udziałem instruktorów z Wolsztyna Agaty i Ryszarda Muzyczuk, młodzież
zapoznała się z nowymi technikami plastycznymi: filcowanie i decoupage.
Technika decoupage jest to nowa forma ozdabiania właściwie wszystkiego co nas
otacza: przedmiotów z drewna, gipsu, materiału, tworzywa.
Filcowanie natomiast to wytwarzanie różnych wyrobów z filcu: biżuterii, ozdób,
pasków, pasmanterii itd.


Realizacja programu „Niezwykły Pietrzyków”

Z takim hasłem młodzież ruszyła w plener. Zadaniem dzieci z koła
fotograficznego było przygotowanie serii zdjęć pod hasłem ”Niezwykły
Pietrzyków”. Dlaczego niezwykły? Ponieważ to jest nasze miejsce zamieszkania i tu
są nasze wspomnienia i jest wiele miejsc, które potrafimy wskazać jako niezwykłe.
I do tego mamy sprzęt fotograficzny aby te miejsca uwiecznić. Najciekawsze prace
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zostały umieszczone w folderze o Pietrzykowie a także będą wisieć na tablicach
informacyjnych we wsi. Natomiast wszystkie fotografie zostaną wystawione na
wystawie fotograficznej pod tytułem ”Niezwykły Pietrzyków”. Fotografie znajdą się
również na stronie WWW.pietrzykow.pl.


Rozwój infrastruktury kultury

Została zakupiona drukarka do zdjęć i materiały eksploatacyjne. Teraz nie musimy
już korzystać z usług zakładu fotograficznego. Złożyliśmy do Urzędu Gminy
stosowne rozliczenie przedsięwzięcia.
Konkurs Wielkanocny
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pietrzyków zaprosiło mieszkańców
Pietrzykowa do wzięcia udziału w konkursie Wielkanocnym. Konkurs był rozgrywany
w następujących kategoriach:
1.
2.
3.
4.

Najpiękniejsza pisanka wielkanocna.
Najpiękniejsza palma wielkanocna.
Dekoracja stołu wielkanocnego.
Inny element dekoracji Świąt Wielkanocnych (stroik, koszyczek, zwierzęta
inne).

Celem konkursu było propagowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami
wielkanocnymi, pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia pisanek i palm
w obrzędowości ludowej. Konkurs stworzył okazję do indywidualnej działalności
artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zwyczaju własnoręcznego wykonywania
pisanek i palm.
Dla zwycięzców konkursu organizatorzy przygotowali atrakcyjne nagrody.
W dniu 05 maja br odbył się kiermasz prac zgłoszonych do Konkursu Wielkanocnego.
W konkursie uczestniczyły dzieci z Pietrzykowa. Prace wykonane były przepięknie,
bardzo pomysłowo, począwszy od pisanek wykonanych przeróżnymi technikami ,
plecione z siana koszyczki i zajączki. Były też dekoracje na stół, wykonane z
rozmaitych materiałów, które znajdują się dokoła nas jak mech, kamienie, szyszki,
gałązki wierzby itd. Ponieważ wszystkie prace były wykonane wspaniale nie
przyznano głównej nagrody a wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe.
Noc Świętojańska
W dniu 26 czerwca 2010 r. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pietrzyków
zorganizowało festyn z okazji Nocy Świętojańskiej. Najpierw odbył się konkurs na
najpiękniejszy wianek. A wianki były przepiękne. Były tez wspaniałe nagrody.
Kulminacyjnym punktem programu był występ dzieci z Pietrzykowa. Wspaniałą
inscenizację przygotowała Pani Dorota Ciechanowicz z Żarskiego Domu Kultury.
Wystąpił również zespół młodzieżowy, prowadzony przez Panią Dorotę- zespół
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Twister. To był pierwszy oficjalny występ dzieci z Pietrzykowa. Myślimy, że będą
kontynuować taniec bo świetnie im to idzie.
Muzyka irlandzka wytworzyła wspaniałą atmosferę zabawy i tajemniczości. Chłopcy
popisywali się swoimi umiejętnościami akrobatycznymi. Po przedstawieniu
dziewczynki puszczały wianki do wody. Było tez poszukiwanie kwiatu paproci.
Nagrodą dla zwycięzcy był nowiutki rower.
A następnie rozpoczęła się zabawa, która trwała do białego rana. Więcej zdjęć z
festynu znajduje się w galerii zdjęć.
Sponsorami imprezy byli m.in. Państwo Ślawscy z Lipinek Łużyckich. Podarowali
nam chleb dożynkowy- pięknie udekorowany oraz pyszne chleby, które goście
smakowali, posmarowane smalcem i do tego ogórek małosolny. Nie zabrakło też
grillowanych kiełbasek i kaszanek i smacznych ciast, wypieczonych przez
miejscowe gospodynie. A wszystko to popijane zimnym piwem.
Wydarzenia 2011
Ferie 2011
Trwają ferie zimowe . W tym roku nasze Stowarzyszenie zorganizowało szereg
wyjazdów dla naszych milusińskich, aby te ferie uatrakcyjnić. Dodatkową atrakcją
ferii było to, że w tym roku zima nam dopisała i było śniegu „po pachy”. A więc
sanki i lepienie bałwanów było na porządku dziennym. Dzieci tryskały humorem. Na
każdy wyjazd wszyscy uczestnicy wyjazdu otrzymali pyszne śniadanie, które od
rana przygotowywała Bogusia Borysiak. W każdym wyjeździe uczestniczyło ok. 33
dzieci plus dwóch dorosłych opiekunów.
Dotacje 2011
W dniu 03 marca 2011 roku Zarząd Stowarzyszenia podpisał umowę z Urzędem
Marszałkowskim w Zielonej Górze na dofinansowanie zadania jakim jest „Budowa
boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw dla dzieci” w kwocie 250 tys. zł. Całkowity
koszt projektu wynosi 333 tys. zł. Przystępujemy do formalności związanych z
budową. Jak dobrze pójdzie to otwarcie boiska będzie w końcu września 2010 roku.
Strona internetowa
Wszystkie informacje na temat naszej wsi Pietrzyków i działalności stowarzyszenia
zostały umieszczone na stronie internetowej www.pietrzykow.pl.

Zarząd
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