
Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi

Pietrzyków z działalności  za 2008 rok

1. Informacje ogólne

Stowarzyszenie Na rzecz Rozwoju Wsi Pietrzyków ma siedzibę w Pietrzykowie nr 51, 68-213
Lipinki ŁuŜyckie. Stowarzyszenie została załoŜone na zebraniu załoŜycielskim 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 poŜytku publicznego.

Stowarzyszenie liczy  22 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

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
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9.Luszka Roman

10.Jurkowski-Maślak Jacek

11.Orkisz Wioletta

20.Jurkowska-Maślak Joanna

21.Jurkowska-Maślak RóŜa

22. Luszka  Marzena

Na zebraniu załoŜycielskim 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.

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  sprzedaŜ  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*; 
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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 2008:

Festyn na zakończenie wakacji 

W sierpniu 2008 roku w Starym Folwarku w Pietrzykowie, w scenerii pięknego parku oraz
stawów odbył się festyn z okazji zakończenia wakacji. W programie festynu były m.in
konkurencje sportowe dzieci i młodzieŜy, zakończone nagrodami. Uczestnicy festynu mieli
okazje posmakować miejscowych smakołyków w szczególności wspaniałych ciast
pieczonych przez członków stowarzyszenia  i tańczyć  na trawie a przygrywała nam grupa
muzyczna Telex. 

Festyn pieczonego ziemniaka 

W październiku 2008roku w naszej świetlicy wiejskiej, odbył się festyn z okazji pieczonego
ziemniaka. Wcześniej odbyły się występy dzieci i młodzieŜy w przedstawieniach:
recytatorskim, wokalnym oraz tanecznym. Mimo tremy wszyscy poradzili sobie bardzo
dobrze. Praca wszystkich zespołów będzie kontynuowana. Wystąpił równieŜ zaproszony
przez nas zespół wokalny z Sieniawy śarskiej „Jarzębina”. Dla uczestników podawane były
potrawy ziemniaczane jak: pieczone ziemniaki, pierogi ruskie, sałatka ziemniaczana.
Wszystkie potrawy zostały przygotowane przez członków stowarzyszenia. Były teŜ kiełbaski
z grilla  oraz piwo. Do tańca grał zespół muzyczny Telex.

Zabawa Andrzejkowa 

W listopadzie 2008 roku równieŜ w naszej świetlicy wiejskiej odbyła się zabawa
Andrzejkowa. Dzień wcześniej dzieci i młodzieŜ miała zaczarowany wieczór wróŜb
andrzejkowych. 

Kartki z okazji BoŜego Narodzenia

Z okazji Świąt BoŜego Narodzenia wydaliśmy pierwsze okolicznościowe kartki świąteczne,
które były sprzedawane mieszkańcom wsi Pietrzyków. Na kartkach prezentowany był
kościół w Pietrzykowie w zimowej scenerii. Kartki opracowała Bogusia Borysiak. Kartki
cieszyły się duŜym powodzeniem. Szczególnie wzruszające były opinie od byłych
mieszkańców Pietrzykowa, którzy te kartki otrzymali na obczyźnie. 

Wszystkie imprezy cieszyły się bardzo duŜa frekwencją mieszkańców naszej wsi i
miejscowości okolicznych co dodaje nam skrzydeł do dalszej pracy.

3



Wystawa fotograficzna  Domy w Pietrzykowie

Fotografię wszystkich domów zrobiła Bogusia Borysiak i w przygotowaniu jest teraz
wystawa artystyczna.

Wydarzenia 2009

Kuligi

W styczniu 2009 i w lutym 2009 odbyły się kuligi dla dzieci i młodzieŜy. Było ponad 50
uczestników z sankami. Sanki ciągnęły dwa traktory, które wypoŜyczył  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.

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 wypoŜyczyła nam
szkoła w Lipinkach ŁuŜyckich. W pozostałe dni dzieci przebywały w świetlicy wiejskiej  i
pod opieką Nataszy Napieraj pracowały w róŜnych kółkach zainteresowań: taniec, śpiew
oraz  wykonywały prace plastyczne. Zorganizowano   równieŜ dla dzieci zabawę
karnawałową. Wszystkie wyjazdy dzieci miały sfinansowane przez stowarzyszenie.

Strona internetowa

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

3. Informacje finansowe

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Przychody uzyskane w 2008 roku z działalności wyniosły 9.906 złotych z tego: 

a) przychody z działalności nieodpłatnej wyniosły 2.890 złotych,

b)  z działalności odpłatnej 6.226 złotych, 

c) ze składek członków 790 złotych.
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Koszty odpłatnej działalności stowarzyszenia wyniosły 5.895 złotych a koszty
administracyjne wyniosły 462 złotych.

Wynik finansowy na działalności stowarzyszenia za 2008 rok wyniósł 3.548 złotych.

Wpływ na wynik miały kwoty:

a) darowizny pienięŜne osób fizycznych 1.040 złotych

b) darowizny osób fizycznych - pienięŜne z przeznaczeniem na remont kościoła-1.690
złotych,

c) darowizny pienięŜne  osób prawnych – 160 złotych (Urząd Gminy w Lipinkach
ŁuŜyckich),

d) składki członków stowarzyszenia -790 złotych,

e) koszty administracyjne nie pokryte przychodami z imprez organizowanych przez
stowarzyszenie w wysokości 131 złotych.

Na koncie w Banku BPH SA oddział w śarach znajduje się kwota 4.720 złotych,  na dzień 07
marzec 2009 roku. Są to darowizny osób fizycznych z przeznaczeniem na remont kościoła w
Pietrzykowie.

W 2008 roku nie zatrudniano w stowarzyszeniu pracowników. Wszyscy członkowie
stowarzyszenia pracowali w charakterze woluntariuszy.

Nie udzielano Ŝadnych poŜyczek.

Nie była przeprowadzana kontrola działalności stowarzyszenia w 2008 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 ŁuŜyckie reprezentowany przez Wójta Gminy.
Dotacja ze środków publicznych wynosi 3.500 złotych.

4. Plany na 2009 rok

Na rok 2009 zarząd stowarzyszenia zaplanował zorganizowanie następujących imprez:

1.Festyn na powitanie wiosny.

2.Konkurs na palmę wielkanocną i najpiękniejsze pisanki.

3.Przygotowanie kartek świątecznych wielkanocnych i boŜonarodzeniowych.

4.Rajdy rowerowe dla mieszkańców wsi – cyklicznie przynajmniej raz na kwartał.

5.Przygotowanie spektaklu z okazji Nocy Świętojańskiej i festyn dla mieszkańców z tej
okazji.
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6.Wycieczka do Muzeum Wojska Polskiego , Teatru Muzycznego we Wrocławiu i Filharmonii
w Zielonej Górze.

7.Zorganizowanie:Dnia Kobiet i Dnia Matki.

8.Festyn doŜynkowy.

9.Wykonywanie stroików i ozdób świątecznych.

10.Sprzątanie wsi, cmentarza.

11.Zabawa Andrzejkowa i Sylwestrowa.

12.Zabawa z okazji Mikołaja dla dzieci.

13.Przedstawienie :Jasełka.

14.Aerobik dla dorosłych.

15.Kontynuowanie  nauki w zespołach tanecznym i wokalnym.

16.Akcja :pomoc ludziom starszym.

17.Edukacja kulturalna :projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieŜy zawierające róŜnego
rodzaju działania takie jak zajęcia /warsztaty artystyczne/twórcze z udziałem artystów i
profesjonalistów z dziedzin sztuki: muzyka, taniec, teatr,  zakończone prezentacją
dokonań.

18 .Ochrona dziedzictwa kultury ludowej : warsztaty, kursy, szkolenia słuŜące
przekazywaniu umiejętności i tradycji szczególnie w formie tzw szkół tradycji i szkół
ginących zawodów m.in, garncarstwo, wyplatanie koszy, wyroby ceramiczne.

19.Realizacja programu „Cudze chwalicie swego nie znacie”: pod  takim hasłem przez
okres pół roku młodzieŜ będzie robić zdjęcia najciekawszym miejscom Pietrzykowa. Na
fotografiach mają znaleźć się najciekawsze i najpiękniejsze zakątki naszej wsi. WaŜne jest
aby pokazać równieŜ to co pozostawiła nam historia.

Do wszystkich imprez zostaną przydzielone osoby odpowiedzialne za dane zadanie.

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

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

Zarząd 
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