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Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi 
Pietrzyków z działalności  za 2009 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. Są to: 

 
1.Wróbel Waldemar 
 
2.Kleszczyńska Ewa 
 
3.Biernat Wojciech 
 
4.Wiśniewski Artur 
 
5.Borysiak Bogusława 
 
6.Błaszczyk Arkadiusz 
 
7.Wróbel-Chomicz Wioletta 
 
8.Sokalski Czesław 
 
9.Luszka Roman 
 
10.Jurkowski-Maślak Jacek 
 
11.Orkisz Wioletta 
 

 
12.Orkisz Lidia 
 
13.Orkisz Józef 
 
14.Wróbel-Chomicz Mar 
 
15.Czerniak Alina  
 
16.Napieraj Mariusz 
 
17.Napieraj Natasza 
 
18.Biernat Maria 
 
19.Czaplicka Maria 
 
20.Jurkowska-Maślak Joanna 
 
21.Jurkowska-Maślak Róża 
 
22. Luszka  Marzena 
 
23. Adam Czerniak 
 

 

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. 
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Do Komisji Rewizyjnej wybrano osoby: 

Czesław Sokalski, Mariusz Napieraj, Arkadiusz Błaszczyk. 

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. 

Przedmiotem działalności stowarzyszenia jest: 
 

1. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z*; 

2. pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z*; 

3. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 
47.19.Z;  

4. działalność w zakresie informacji turystycznej 79.90.B;   

5. badania naukowe i prace rozwojowe  w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych 
i technicznych 72.19.Z *; 

6. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i 
humanistycznych 72.20.Z*;   

7. działalność związana z organizacją targów , wystaw i kongresów  82.30.Z;  

8.  pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 
85.51.Z*; 

9. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana  
94.99.Z*;  

10. działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych  90.01.Z*;   

11. artystyczna i literacka działalność twórcza 90.03.Z*;  

12. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z*;  

13. działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych 
91.03.Z; 

14. działalność usługowa  związana z poprawą kondycji fizycznej 96.04.Z ; 

15. pozostała działalność usługowa , gdzie indziej niesklasyfikowana 96.09.Z*;  

 

2. Wydarzenia w 2009 roku: 

Kuligi 

W styczniu 2009 i w lutym 2009 odbyły się kuligi dla dzieci i młodzieży. Było ponad 50 
uczestników z sankami. Sanki ciągnęły dwa traktory, które wypożyczył  Marek Wróbel-
Chomicz. W trakcie kuligu było ognisko i pieczone kiełbaski oraz gorące napoje. Dopisała 
nam piękna pogoda i wspaniałe warunki śniegowe. Kuligowi towarzyszyli jeźdźcy na 
koniach. 
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Zabawa karnawałowa 

14 lutego 2009 roku stowarzyszenie zorganizowało   wspaniałą zabawę karnawałową w 
świetlicy wiejskiej. Udział wzięło 5o par.  Był to bal Walentynkowy i z okazji zakończenia 
karnawału. Zabawa trwała do białego rana, w trakcie odbywało się wiele konkursów jak 
wybór królowej i króla balu. 

Ferie szkolne 

W dniach 14-28 luty 2009 dzieci z Pietrzykowa miały ferie szkolne. Członkowie 
stowarzyszenia przygotowali dzieciom imprezy w tym okresie. Były zorganizowane cztery  
wyjazdy: na basen, na lodowisko, na kręgielnię oraz do kina. Autobus wypożyczyła nam 
szkoła w Lipinkach Łużyckich. W pozostałe dni dzieci przebywały w świetlicy wiejskiej  i 
pod opieką Nataszy Napieraj pracowały w różnych kółkach zainteresowań: taniec, śpiew 
oraz  wykonywały prace plastyczne. Zorganizowano   również dla dzieci zabawę 
karnawałową. Wszystkie wyjazdy dzieci miały sfinansowane przez stowarzyszenie. Koszt 
tych wyjazdów wyniósł 1134 zł. 

Dzień Kobiet 
W dniu 8 marca z okazji Dnia Kobiet, odbył się bardzo przyjemny wieczór. Panowie 
z naszego stowarzyszenia przygotowali w wiejskiej świetlicy miłą niespodziankę 
wszystkim paniom w Pietrzykowie. Przy świątecznie udekorowanych stołach 
częstowali pyszną kawą i herbatką oraz lampką wina. Panie przygotowały z kolei 
pyszne wypieki domowe. Była bardzo miła atmosfera. 
 

Konkurs na upowszechnienie działalności kulturalnej 
W dniu 9 marca Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pietrzyków złożyło ofertę 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  3.500 złotych. 
Nasza oferta została przyjęta i środki wydaliśmy na: 

• Warsztaty taneczne dla dzieci plus zakup radia,  
• Warsztaty fotograficzne plus zakup sprzętu: aparat fotograficzny i kamera 

cyfrowa,  
• Nagrody książkowe dla dzieci za wyroby na kiermasz wielkanocny,  
• Literatura o fotografii plus nagrody książkowe na konkurs fotografii.  

Warsztaty taneczne zakończyły się w czerwcu 2009 pięknym pokazem 
tanecznym, wykonanym przez dzieci z Pietrzykowa z okazji Nocy Świętojańskiej. 

Warsztaty fotograficzne zakończyły się wystawą fotografii Pietrzyków 2009. 
Autorami zdjęć były dzieci z Pietrzykowa. 

Złożyliśmy do Urzędu Gminy stosowne rozliczenie przedsięwzięcia. 
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Konkurs Wielkanocny 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pietrzyków zaprosiło mieszkańców 
Pietrzykowa do wzięcia udziału w konkursie Wielkanocnym. Konkurs był rozgrywany 
w następujących kategoriach:  

1. Najpiękniejsza pisanka wielkanocna.  
2. Najpiękniejsza palma wielkanocna.  
3. Dekoracja stołu wielkanocnego.  
4. 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. 

Kartki Wielkanocne 
W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi przygotowaliśmy kartki 
okolicznościowe, które sprzedawaliśmy dla mieszkańców. Fotografie przygotowała 
Bogusa Borysiak a do zdjęć pozowały dzieci z Pietrzykowa. Kartki jak zwykle 
cieszyły się wielkim powodzeniem. Jest to już druga edycja kartek świątecznych- 
pierwsze to były kartki z okazji Świat Bożego Narodzenia w 2008 roku. 
 
Noc Świętojańska 
W dniu 27 czerwca 2009 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 Twister. To był pierwszy oficjalny 
występ dzieci z Pietrzykowa. Myślimy, że będą kontynuować taniec bo świetnie im to idzie. 
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Muzyka irlandzka wytworzyła wspaniałą atmosferę zabawy i tajemniczości. Chłopcy 
popisywali się swoimi umiejętnościami akrobatycznymi. Po przedstawieniu dziewczynki 
puszczały wianki do wody. 

A następnie rozpoczęła się zabawa, która trwała do białego rana. Więcej zdjęć z festynu 
znajduje się w galerii zdjęć. 
 

Święto Plonów w Pietrzykowie 

W sobotę 5 września 09 odbyło się tegoroczne Święto Plonów w naszej 
miejscowości. Na wjeździe do wsi zostały ustawione figury ze słomy 
przedstawiające babę i chłopa. 

Zielarki z Pietrzykowa (Róża Panek, Ala Błaszczyk, Maria Biernat i inne Panie) uplotły 
piękny wieniec dożynkowy. Wieniec był upleciony z kłosów ,kwiatów i owoców i 
prezentowany na dożynkach w Lipinkach Łużyckich tydzień wcześniej. W konkursie na 
najpiękniejszy wieniec nasze Panie zajęły 3 miejsce. Brawo. 

Na imprezie było wielu mieszkańców Pietrzykowa oraz dużo gości. Do tańca przygrywał 
zespół „Tacy Sami” z Jasienia.  
 
Dla milusińskich odbyły się konkursy z nagrodami. Również dla dzieci przedstawiciele 
Policji prezentowali jak nie należy się zachowywać na ulicy. Dla uczestników wręczane 
były nagrody. Również dla dzieci, w niedzielę, nadmuchano zamek gumowy, na którym 
wykonywali niesamowite figury akrobatyczne.  
 
Młodzież przygotowała piękne dekoracje Sali, na której odbywała się zabawa dożynkowa 
(dynie, snopy, kłosy, owoce, wianki).  
 
Jak tradycja każe, wieńce zostały ośpiewane i otańczone, a dożynkowa zabawa z okazji 
zakończenia zbiorów trwała do 4 nad ranem. Wszyscy bawili się świetnie.  
 
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.  
 
Program "Cudze chwalicie, swego nie znacie" 

Pod tym hasłem dzieci z zespołu fotograficznego ruszyły w okolice, w poszukiwaniu 
ciekawych miejsc do sfotografowania. Zajęcia z fotografii z trenerem - Bogusią 
Borysiak, zaczęły się w połowie lipca br. Odbywały się średnio 2 razy w tygodniu. 
Były zajęcia teoretyczne i praktyczne. Zakupiony aparat fotograficzny pozwolił na 
prowadzenie ciągłych ćwiczeń. Ważne zajęcia na początku to stabilizacja aparatu, 
aby zdjęcia wychodziły tzw. nieruszone. Uczestnicy kursu poszukiwali ciekawych 
miejsc w Pietrzykowie, Lipsku Żarskim, Piotrowicach i Matuszowicach. 
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Fotografowano przyrodę, zwierzęta, parki dworskie, nieczynną stację kolejową, 
domy, dzieci, zachód słońca .W zajęciach brało udział 8 uczestników plus 
instruktor. Praca zespołu zakończyła się wystawą w dniu 13 grudnia 2009r w 
świetlicy wiejskiej. Zaprezentowano ponad 200 prac. Było bardzo dużo 
zwiedzających i wystawa odbiła się głębokim echem we wsi jako ważne wydarzenie 
kulturalne. 

Zamierzamy prace pokazać na wystawach objazdowych m.in. w Lipinkach 
Łużyckich - w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy. Środki na zakup sprzętu 
fotograficznego i przygotowanie wystawy uzyskaliśmy z dotacji z urzędu Gminy w 
Lipinkach Łużyckich. 

Lista uczestników zespołu: 

Anita Parys, Marika Borysiak, Wioletta Czaplicka, Monika Czaplicka, Aniela Treffler, 
Zuzanna Spurek, Sara Spurek, Joanna Celmerowska . Trenerem grupy była 
Bogusława Borysiak 
 

Wydarzenia 2010 

Ferie 2010 
Trwają ferie zimowe . W tym roku nasze Stowarzyszenie organizuje szereg 
wyjazdów dla naszych milusińskich, aby te ferie uatrakcyjnić. Dodatkową atrakcją 
ferii jest to, że w tym roku zima nam dopisała i mamy śniegu „po pachy”. A więc 
sanki i lepienie bałwanów jest na porządku dziennym. 
Wyjazdy dzieci i młodzieży:  

• Kino, film "Renifer Niko ratuje święta" w dniu 21.01.2010 o godzinie 9.30  
• Lodowisko "Amber" w dniu 21.01.2010 w godzinach 12.00-14.00  
• Basen "Wodnik" w dniu 22.01.2010 w godzinach 11.00-13.00  
• Kręgielnia "Pod Papugami" w dniu 28.01.2010 w godzinach 11.00-13.00  
• Basen "Wodnik" w dniu 28.01.2010 w godzinach 13.00-15.00  
• Lodowisko "Amber" w dniu 29.01.2010 w godzinach 9.00-11.00  

Transport na wszystkie wyjazdy zapewnił nam Wójt Gminy Lipinki Łużyckie - Pan 
Michał Morżak. 

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. 

Plan pracy na 2010 rok 

Na zebraniu Stowarzyszenia w dniu 19 lutego 2010 roku przyjęto plan pracy na 2010 
rok. Przedstawia się następująco: 
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Styczeń 

• zmontowanie sanek na kuligi,  
• przygotowanie sprawozdania do Urzędu Gminy z wykorzystania dotacji na 

"Upowszechnienie działalności kulturalnej na terenie Sołectwa Pietrzyków w 
2009 roku",  

Luty 

• zorganizowanie ferii dla dzieci z Pietrzykowa,  
• zorganizowanie kuligu,  
• przygotowanie akcji „Podaruj 1% podatku”,  
• przygotowanie oferty do konkursu: "Upowszechnianie działalności kulturalnej 

na terenie Sołectwa Pietrzyków w 2010 roku",  

Marzec 

• zorganizowanie Dnia Kobiet dla wszystkich Pań z Pietrzykowa w dniu 07 
marca 2010 roku,  

• akcja "Wspólne sprzątanie" – zagospodarujmy teren wokół krzyża i przed 
kościołem,  

• prace porządkowe na boisku,  
• zorganizowanie kiermaszu wielkanocnego: konkurs palm wielkanocnych, 

konkurs pisanek i innych dekoracji wielkanocnych,  
• zorganizowanie kuligu (jeżeli będzie śnieg),  
• przygotowanie kartek wielkanocnych,  
• Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi 

Pietrzyków  
• kółko fotograficzne przygotowuje wystawę "W poszukiwaniu wiosny",  

Kwiecień 

• prace porządkowe na boisku,  
• przygotowanie tablic informacyjnych i rozstawienie ich na terenie wsi,  
• rozpoczęcie warsztatów tanecznych dla dzieci,  

Maj 

• zorganizowanie festynu majowego pod hasłem "Otwórzmy drzwi do naszej 
wsi",  

• zorganizowanie rajdu rowerowego, zakończonego piknikiem,  
• warsztaty taneczne dla dzieci,  
• prace porządkowe na boisku,  

Czerwiec 

• warsztaty taneczne dla dzieci,  
• zorganizowanie festynu "Noc Świętojańska" w dniu 19 czerwca 2010 roku,  
• prace porządkowe na boisku,  
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• rozpoczynamy akcję "Czy znasz nasz Pietrzyków?" - zbieramy materiały 
dotyczące historii naszej miejscowości (materiały informacyjne, stare 
fotografie, zapiski, stare mapy),  

Lipiec 

• zorganizowanie rajdu rowerowego zakończonego piknikiem,  
• prace na boisku,  
• zorganizowanie "Sportowe wakacje",  

Sierpień 

• przygotowanie dekoracji dożynkowych na wsi: wieniec dożynkowy, baby 
dożynkowe i inne dekoracje,  

• prace porządkowe na boisku,  
• kontynuacja "Sportowych wakacji",  

Wrzesień 

• zorganizowanie festynu "Dożynki 2010" w dniu 05 września 2010 roku,  
• prace porządkowe na boisku,  
• przygotowanie wystawy fotograficznej "Niezwykły Pietrzyków",  

Październik 

• zorganizowanie festynu "Dzień pieczonego ziemniaka",  
• akcja "Wspólne sprzątanie" - porządkujemy cmentarz w Pietrzykowie,  
• prace porządkowe na boisku,  

Listopad 

• zorganizowanie wieczoru Andrzejkowego w dniu 27 listopada 2010 roku,  
• prace porządkowe na boisku,  
• przygotowanie kartek bożonarodzeniowych,  

Grudzień 

• zorganizowanie wieczoru Mikołajkowego,  
• prace porządkowe na boisku,  
• przygotowanie Jasełek,  
• kiermasz ozdób świątecznych,  
• przygotowanie kartek bożonarodzeniowych,  
• spotkanie opłatkowe członków i miłośników stowarzyszenia,  
• zorganizowanie balu sylwestrowego w dniu 31 grudnia 2010 roku.  

Dzień Kobiet 
 

W niedzielę, w dniu 7 marca, świętowaliśmy Dzień Kobiet w Starym Folwarku. Było 
pyszne ciasto i kawa, oraz po kieliszku dobrego wina. Panowie przygotowali całą 
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uroczystość. Było bardzo miło i przyjemnie. Ale jak zwykle chciałoby się zapytać: 
dlaczego tak mało pań chce świętować ten dzień? 

 Członkowie stowarzyszenia, przy okazji, omówili wiele pilnych spraw, jak budowa 
boiska do gry oraz placu zabaw. 

Dotacje 2010  
 
Pod koniec lutego br. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pietrzyków złożyło 
ofertę w konkursie ogłoszonym przez Wójta Gminy w Lipinkach Łużyckich na 
realizację zadania „Upowszechnienie działalności kulturalnej na terenie Sołectwa 
Pietrzyków w 2010 roku”. Wiemy, że nasza oferta została przyjęta i środki zostały 
nam przyznane. Czekamy na podpisanie umowy. 
 

Strona internetowa 

Wszystkie informacje na temat naszej wsi Pietrzyków i działalności stowarzyszenia zostały 
umieszczone na stronie internetowej www.pietrzykow.pl. 

 

3. Informacje finansowe 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 

Przychody uzyskane w 2009 roku z działalności wyniosły 82 582,83  złotych z tego:  

• przychody z działalności nieodpłatnej wyniosły 62 511,20  złotych, 
• przychody z działalności odpłatnej 11 545,24 złotych,  
• ze składek członków 1470 złotych, 
• pozostałe przychody 7.056,39 złotych. 

Koszty wyniosły odpowiednio: 

• koszty działalności nieodpłatnej     3 400,63 złotych 
• koszty działalności odpłatnej    11 563,04 złotych 
• koszty administracyjne           4 800,57  złotych. 

Wynik finansowy na działalności stowarzyszenia za 2009 rok wyniósł 62.821,40 złotych. 

Wpływ na wynik miały kwoty: 

a) darowizny pieniężne osób fizycznych  1% podatku 40 201,20  złotych 
b) darowizny osób fizycznych - pieniężne z przeznaczeniem na remont kościoła-22.210  

złotych, 
c) darowizny pieniężne  osób prawnych – 3.500 złotych dotacja Urzędu Gminy w 

Lipinkach Łużyckich, 
d) składki członków stowarzyszenia  1.420 złotych, 
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Przychody z organizacji festynów wyniosły 11.545,24 zł a koszty organizacji festynów 
wyniosły 11.563,04 zł. 

W 2009 roku nie zatrudniano w stowarzyszeniu pracowników. Wszyscy członkowie 
stowarzyszenia pracowali w charakterze woluntariuszy. 

Nie udzielano żadnych pożyczek. 

Nie była przeprowadzana kontrola działalności stowarzyszenia w 2009 roku. 

W dniu  9 marca 2009 roku stowarzyszenie składa ofertę na realizację zdania publicznego  
na temat „ Upowszechnienie działalności kulturalnej na terenie Sołectwa Pietrzyków”. 
Zleceniodawcą jest Urząd Gminy Lipinki Łużyckie reprezentowany przez Wójta Gminy. 
Dotacja ze środków publicznych wynosi 3.500 złotych. 

Aktualnie prowadzona jest kampania pod nazwą:  „1% podatku”. Chodzi  o darowizny osób 
fizycznych na rzecz stowarzyszenia z podatku PIT. 

Zarząd stowarzyszenia planuje również występowanie o dotacje na rzecz stowarzyszenia w 
celu realizacji zadań statutowych. 

 

Zarząd  

  

 

 


