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PIERWSZY ROK DZIAŁAŁANOŚCI STOWARZYSZENIA „KAŹMIERZ” 
 

Celem Stowarzyszenia jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich,  a w szczególności 
propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego. Aktywizacja lokalnej społeczności, upowszechnianie kultury 

 i sztuki, inspirowanie różnych form działalności w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, oświaty 
 i wychowania, zdrowia oraz turystyki, a także podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa lokalnego oraz 

zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego. 
 
 

W dniu 26 marca w rocznicę I walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia „Kaźmierz” odbyło się zebranie na 

którym podsumowano działalność i przyjęto plan pracy na rok 2011 oraz powołano zespoł,y aby usprawnić 

pracę. 

- zespół do spraw seniorów – przewodniczy p. Maria Wypych 

-  zespół do spraw dzieci i młodzieży – przewodniczący p. Remigiusz Kaczmarek 

- zespół do spraw społecznych i profilaktyki – p. Barbara Armon 

 

1. Pierwsze organizacyjne zebranie inspiratorów  Stowarzyszenia odbyło się 04 września 2009r. na którym 

ustalono wolę powołania stowarzyszenia. Pierwsze zebranie założycielskie odbyło się 26 listopada 2099 na 

którym ustalono charakter i cele  stowarzyszenia. W  dniu 16 grudnia członkowie założyciele uchwalili Statut 

Stowarzyszenia i przyjęli  nazwę oraz wybrali Komitet Założycielski celem rejestracji Stowarzyszenia w sądzie. 

Stało się to  17 lutego 2010 r. po czym w dniu 26.03.2010  zwołano Pierwsze Walne Zgromadzenie 

Stowarzyszenia „Kaźmierz”  na którym  przyjęto nowych członków  i wybrano pięcioosobowy Zarząd  w 

składzie: 

Andrzej Pawłowski – prezes,                Paweł Staniewicz – v-ce prezes,              Halina Kubiak - skarbnik,  

Dorota Walicka – sekretarz,                  Anna Kubiak – członek zarządu 

 oraz trzyosobową Komisję Rewizyjną w składzie :  

Tomasz Koryl  - przewodniczący,           Piotr Banaszczyk - członek                      Łukasz Frydenberg – 

członek.  

Przyjęto także plan pracy Stowarzyszenia , ustalono wysokość składki członkowskiej oraz zobligowano Zarząd 

do bieżącej pracy organizacyjnej Stowarzyszenia. 

2. W pierwszym roku działalności praca  Zarządu skupiona była na  sprawach organizacyjnych – ustalono iż 

zarząd będzie się zbierał raz w miesiącu na których prezes składa sprawozdanie z ostatniego miesiąca i 

ustalane są decyzje o dalszych pracach Stowarzyszenia, rozpoznaniu potrzeb i oczekiwań mieszkańców 

naszej gminy.    W obradach  Zarządu  uczestniczą  także członkowie Komisji Rewizyjnej oraz inni zapraszani 

członkowie stowarzyszenia.  

Obecnie Nasze Stowarzyszenie „Kaźmierz” skupia 40 członków 
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3. Nasze dokonania:  

Działalność merytoryczna Zarządu odbywała się w oparciu o postanowienia statutu i koncentrowała się 

wokół następujących zagadnień: 

• Wystąpiono do instytucji o nadanie numeru Regonu , NIP, identyfikacji działalności ARiRR 

•  Opracowano logo stowarzyszenia ,  wybito metalowe znaczki dla każdego członka Stowarzyszenia , 

założono  konto bankowe i wyrobiono pieczątki 

• Przystąpienie do akcji pomocy poszkodowanym przez powódź – zebrano kwotę 1036 zł , wysłano 

paczki z materiałami i 1,5 tony zboża do Szkoły w Sokolnikach gm. Gorzyce (podkarpackie) 

• Napisano do LGD Dolina Samy i złożono w terminie dwa wnioski o dofinansowanie szkoleń – 

”Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, wykorzystanie komputerów i Internetu, 

posługiwanie się aparatem i kamerą cyfrową z obróbką materiału oraz uszycie stroju kaźmierskiego 

dla zespołu Kaźmierzanki.  

• Dalszych sześć  składanych  wniosków do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczą osób 

dotkniętych wykluczeniem społecznym ,  wypoczynku dzieci w czasie wakacji oraz zagospodarowania 

czasu seniorów. 

• Nawiązanie współpracy  współpartnerstwa z  instytucjami np. z U.G. i Radą Gminy w Kaźmierzu, 

Szkołą Podstawową w Kaźmierzu, Gminnym Ośrodkiem Kultury, GOPS w Kaźmierzu, ze szkołami w 

Ejszyszkach na Litwie  

• Wystąpiono do Funduszu Polsko – Litewskiego o dofinansowanie wymiany dzieci Szkoły 

Podstawowej w Kaźmierzu i szkół  w Ejszyszkach 

• Przeprowadzono  wspólnie z Radą Gminy konkurs plastyczno- fotograficzny, którego tematem były 

najciekawsze miejsca w mojej miejscowości naszej Gminy – nagrody ufundowała Rada Gminy Radą 

Gminy  

• Zorganizowano spotkanie przy świecach dla członków Stowarzyszenia 

• Członkowie zarządu i stowarzyszenia uczestniczyli w zebraniach, szkoleniach i spotkaniach 

organizowanych przez inne podmioty. 

• Zebrano  i przygotowano  materiały do wydania Kalendarza Gminy Kaźmierz 

• Wystąpiono do Rady Gminy Kaźmierz o nadanie medalu „Za zasługi dla Gminy Kaźmierz” dla członka 

stowarzyszenia i jednocześnie prezesa Koła Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Pana 

Zbigniewa Maciejczyka oraz Pana Zenona Pawlaczyka za szczególne zasługi w zagospodarowywaniu 

czasu wolnego, pracę  z dziećmi i  młodzieżą, oraz za promowanie Gminy Kaźmierz. 

 


