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Celem działalności Stowarzyszenia jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału 
zasobów ludzkich a w szczególności propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego. 

 

 

 
Nasze działania 2009 - 2021-  Podsumowanie 

 
Proszę Państwa  to już 10 lat nam stuknęło a właściwie już 11  

Stowarzyszenie „Kaźmierz” już od  2010 roku organizuje i propaguje pomoc dla 

potrzebujących, zdrowy styl życia dla mieszkańców naszej gminy ukazując przy okazji walory 

przyrodniczo krajobrazowe naszej gminy. Uzyskane środki z różnych dotacji pozwalają 

uatrakcyjnić nasze działania. Wszystkie projekty w większości opierają się na pracy 

wolontariuszy naszych członków, osób zaprzyjaźnionych i lokalnych firm. Realizowane przez 

nas  różnego rodzaju formy projektu są dla naszego środowiska bardzo korzystne i atrakcyjne, a 

dofinansowania umożliwiają pełną realizację zaplanowanych celów i zadań, a także spełniają 

oczekiwania mieszkańców gdyż to dla nich skierowane są nasze propozycje.  

Idea utworzenia organizacji niezależnej, wspomagającej oczekiwania mieszkańców 

gminy Kaźmierz tliła się od momentu uruchomienia grantów europejskich. W końcu dzięki 

kilku zapaleńcom doszło do zawiązania Stowarzyszenia i po gorących dyskusjach przyjęto 

nazwę Stowarzyszenie „Kaźmierz” Przypomnę - Matkami i ojcami założycielami byli: Andrzej 

Pawłowski, Barbara Armon, Adam Gołębiewski, Wiesława Kozłowska, Elwira Fronczak, Irena 

Przybecka, Beata Jeziorna Wanda Krystkowiak, Sylwia Małachowska Zgoła, Anna Kubiak, 

Remigiusz Kaczmarek, Halina Kubiak, Danuta Packiewicz, Tomasz Koryl, Dorota,Marta 

Walicka, Toczek Andrzej, Paweł Staniewicz, Andrzej Przybecki Ciborek, Janusz Stróżyk, Piotr 

Banaszczyk, Danuta Pielucha , Magdalena Stachaj  - a było to 26.11.2009r. . Po zgromadzeniu 

wszystkich dokumentów wystąpiliśmy do Sądu o rejestrację Stowarzyszenia , co nastąpiło 17 

lutego 2010 r. W skład Zarządu weszli ; Andrzej Pawłowski - prezes, Paweł Staniewicz  - wice 

prezes, Halina Kubiak - skarbnik, Dorota Walicka - sekretarz, Anna Kubiak  - członek Zarządu. 

Komisję rewizyjną tworzyli : Piotr Banaszczyk , Tomasz Koryl, Łukasz Frydenberg. 

 

A dalej już poszło: 

 

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

Opracowano logo stowarzyszenia i wybito metalowe znaczki dla każdego członka  

Stowarzyszenia, założono konto bankowe i wyrobiono pieczątki  

 

1.Przystąpiliśmy do pozyskiwania funduszy na realizację projektów poprzez pisania wniosków 

konkursowych. 

 

- 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.  

- Napisanie czterech projektów do Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszłkowskiego o 

dofinansowanie zadań dla mieszkańców gminy dotkniętych wykluczeniem społecznym, ludzi 

starszych (emerytów)  i wypoczynku dzieci w czasie wakacji . Pomoc harcerzom i zuchom. w 

zorganizowaniu wypoczynku letniego dzieci i wyjazdu do Białego Dunajca (pomoc finansowa – 

400 zł, i rozliczenie finansowe całej imprezy)  

- Pozyskanie środków z U.W. i realizacja zadania pod nazwą „Szczęśliwy rodzic daje szczęście  

dzieciom” z udziałem rodziców z dziećmi , psychologów, pedagogów, mediatorów i prawnika  

w wys. 10 000 zł. oraz „Aktywna integracja  też 10 000 

- Gmina Kaźmierz wraz ze Stowarzyszeniem Kaźmierz przystąpiła do realizacji programu 

pn. „Aktywni Seniorzy w Gminie Kaźmierz!”.  Gmina uzyskała 629.535,00 zł dofinansowania. 
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W ramach.Projektu realizowany program na terenie Gminy Kaźmierz w okresie od września 

2018 r . w trzech lokalizacjach dla 83 osób z terenu naszej gminy. Celem głównym projektu było 

utworzenie dziennej formy usług opiekuńczych w postaci Klubu Seniora na terenie Gminy 

Kaźmierz. 

- Wystąpienie do Funduszu Polsko – Litewskiego o dofinansowanie wymiany dzieci szkoły  

Podstawowej w Kaźmierzu i szkół w Ejszyszkach na Litwie z sukcesem. 11200 euro oraz drugi  

wniosek pod nazwą ”Książki bez granic”w ramach którego zorganizowano wyjazd integracyjny  

młodzieży z Litwy (Ejszyszki) i Polski (Kaźmierz) w Zakopanem dla 46 osób wg projektu „Jak 

Tatry połączyły Niemen z Wartą”przy wydatnej pomocy Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi 

Wileńskiej Oddz. w Kaźmierzu i Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu  

-Zorganizowanie wystawy prac dzieci Ejszyszek i Kaźmierza w Szkole Podstawowej w  

Kaźmierzu, na festynie rodzinnym w Kaźmierzu, w sali sesyjnej przy UG w Kaźmierzu, sali  

Starostwa Powiatowego w Szamotułach w Sali GOK w ramach obchdów 100 lecia Banku  

Spłódzielczego  

       - Gmina Kaźmierz -  „Organizacja programów zmierzających do wspierania dorosłych   

         osób uzależnionych”   

       - FIO PISOP  - „Spotkanie z Teatrem” oraz - FIO PISOP – „Trzy pokolenia przy komputerze”  

       - Gmina Kaźmierz – „Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki   

          uzależnień” realizowany przez świetlicę Przystań Anioła 

         - FOIO-PISOP  „Realizacja programów zmierzających do wspierania dorosłych osób 

uzależnionych”    

           

      - Gmina Kaźmierz  -„Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki      

        uzależnień” - „Zamiast C2H5OH tylko O2”   „Razem raźniej” , „Rodzina poczuciem 

bezpieczeństwa”, „Profilaktyczny obóz harcerski”  Zakopane 

-  Konkurs na pracownie internetowe Orange  

 

1. Działania inne 

- Udzielanie dla mieszkańców gminy jeden raz w miesiącu bezpłatnych porad prawnych w  

siedzibie GOPS w Kaźmierzu przez prawnika członka Stowarzyszenia „Kaźmierz” p .Pawła  

Staniewicza.  

- Współorganizowanie z GOK i Stowarzyszeniem LGD Dolina Samy imprezy plenerowej na  

powitanie lata w Komorowie. Organizacja spotkania między miejscową młodzieżą a dyrekcją GOK 

na temat oczekiwań możliwości wspólnych działań 

- Na mocy uchwały z 2013 r. wspomagamy świetlicę środowiskową Przystań Anioła w Sokolnikach    

    Wielkich , która działa w tamtejszym środowisku oraz uchwały z 2017 r na mocy, której   

    ukonstytuowała się w ramach Stowarzyszenia Kaźmierz grupa wsparcia dla działań Uniwersytetu    

Trzeciego Wieku, która realizuje swój program działania dla ok.100 członków, słuchaczy.  

Podpisanie porozumienia o współpracy między Stowarzyszeniem a szkołami w Ejszyszkach i  

Kaźmierzu oraz z firmą Hochland na organizację półmaratonu i pyrlandzkiej Dychy Doliną Samy. 

    - Podpisaliśmy umowę o dzieło z historykiem panią dr Sylwią Zagórską w sprawie zebrania 

materiałów i napisania artykułu pod nazwą zapomniany „Urnental – okupacyjne losy mieszkańców 

gminy Kaźmierz” . Publikacja ukazała się w specjalnym wydaniu Obserwatora Kaźmierskiego. 

Dotacja na koszty uzyskana została z Fundacji PKO   

   -  Z racji przypadających obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości i Powstania 

Wielkopolskiego posadziliśmy 100 dębów nadając im imiona sadzących. Seniorzy członkowie 

Stowarzyszenia  przystąpili do sprzątania lasu.  ul. Leśna a później na mecie jednego ze  złazów z 

niespodzianką czekali leśnicy z Nadleśnictwa Pniewy, z młodymi sadzonkami drzew. Dzięki 

wielkiemu zaangażowaniu dzieci, młodzieży, dorosłych i  seniorów udało się zasadzić 30 arów 

lasu czyli 1300 drzewek 

- Wytyczyliśmy i utrzymywaliśmy szlaki aktywności fizycznej – cztery szlaki – czerwony, żółty,  

    niebieski i zielony oraz poczyniliśmy  dalsze starania w połączenia szlaków wokół Zalewu  
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    Radzyńskiego między innymi budując mostek na rowie wpadającym do zalewu  oraz poszukując      

    sponsorów i uzgadniając przebieg szlaku. 

2. Imprezy 

- Organizacja Złazów „Kijkarzy” Nordick Walking oraz zjazdy rowerzystów i zbiegi biegaczy w    

         których  rodzinnie bierze udział ok.100 osób –18 edycji gdzie realizowaliśmy udzielanie 

pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych i wodzie,  z udziałem ratowników 

z OSP w Kaźmierzu oraz drużyny WOPR z Szamotuł, sadzenie lasu, warsztaty pod hasłem  

„Alkohol NIE!” i „Narkotyki NIE!” zakończone  wspólnym piknikiem  

 

      - Dla rodzin członków Stowarzyszenia  i wolontariuszy zorganizowane zostały - niektóre ze 

Świetlicą „Przystań  Anioła”  wyjazdy integracyjne 

• Dziewicza Góra (Owińska) pod hasłem „JADĘ BO NIE PIJĘ” 

• ”W gościnie u Wisza i Jagi w Biskupinie” na którym, rozmawiano  o niebezpieczeństwach  

i skutkach wynikających z nadużywania różnego rodzaju trunków i innych wspomagaczy 

nieobcych także naszym przodkom.    

• Seniorów w 1050 rocznicę Chrztu Polski „Ostrów Lednicki – Gniezno – Lednica” 

• wyjazd pod przewrotnym hasłem „Zamiast C2H5OH  tylko O2”  szlakiem       

     Sanktuarium  Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie,  Międzyrzeckiego   

     Rejonu  Umocnień w Pniewie, opactwa pocysterskiego w Paradyżu, na którym rozmawiano  

niebezpieczeństwa i skutkach czyhających wynikających  z  nadużywania różnego rodzaju 

trunków i innych wspomagaczy nieobcych także naszym przodkom.    

• Rodzinny wyjazd do Puszczy Noteckiej „Biała – Marylin – Piłka” 

• Rodzinny wyjazd Kalisz – Russów – Gołuchów 

• Rodzin eskapada do pięknych zamków i pałaców Wielkopolski – Kórnik – Rogalin 

• Rodzinny wypad nad morze do Kołobrzegu 

• Poznajemy Dolny Śląsk wypad do Wrocławia na Panoramę Racławicką i Zoo 

 

- Organizacja największej imprezy w gminie Kaźmierz Hochland  Półmaraton (21 km)  

 i Pyrlandzka  Dycha (10 km) Doliną Samy w której bierze corocznie 600-800   

zawodników i drugie tyle osób towarzyszących gdzie głównym sponsorem jest miejscowa  

firma  Hochland Polska. W bieżącym roku będzie to już 9 edycja 

   - Organizacja rodzinnej sztafety rowerowej w trakcie obchodów gminnych Dni Chleba i Sera z 

udziałem prezesa Hochland Polska p Piotrem Knauerem i przy wsparciu finansowym firmy. 

Dochód przekazany na fundusz dawców szpiku kostnego 

 

3. Pomoc innym 

- Wspomagamy finansowo z uzyskanych darowizn: 

• Gimnazjum – wymiany młodzieży polsko niemieckiej 

• Szkoły podstawowej – przekazanie 10 komputerów i stolików komputerowych 

• Przedszkola – remont i wyposażenie gabinetu terapeutycznego 

• Biblioteki – zakup projektora i ekranu za sumę 11tys. Zł 

• Przystąpiliśmy z inicjatywy p. Remigiusza Kaczmarka 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  

• Pomoc finansowa dla koleżanki na protezę nogi 

• Współorganizujemy akcje charytatywne dla osób potrzebujących pomocy pod nazwą „ 

Sportowe serce” dla….. 

 

9. Współdziałamy z instytucjami i organizacjami którym bardo dziękuję za współpracę  a szczególnie: 

• Urząd i Rada Gminy Kaźmierz 

• OSP 

• GOPS 

• GOK 
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• Sołectwa  

• Szkoły i przedszkola 

• „Amazonki” 

• UTW 

• Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej 

• Gimnazjum w Ejszyszkach na Litwie 

• Świetlica Środowiskowa „Przystań Anioła w Sokolnikach W. 

• Zakłady pracy – Hochland, Średzka Spółdzielnia Mleczarska.  

• Nadleśnictwo Pniewy i Leśnictwo Kaźmierz 

• Starostwo Powiatowe  

• Komenda Policji w Szamotułach i Kaźmierzu 

 

W międzyczasie Pożegnaliśmy dwóch naszych członków p. Zygmunta Płocharza i p. 

Zbigniewa Maciejczyka, którzy odeszli na wieczną wartę . 

 

Proszę Państwa! 

    Mógłbym dalej wyliczać co udało się zrealizować i przyczynić do rozwoju mieszkańców naszej 

Gminy. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.kazmierz.net 

 Chciałbym zaznaczyć, że wszystkie działania naszych członków są oparte na wolontariacie. 

Dlatego dziękuję Wam za poświęcony czas i pracę. 

Ostatnie dwa lata to czas epidemii Covid 19 , który sparaliżował cały nasz kraj i gminę a także i 

nas członków Stowarzyszenia Kaźmierz. Ze względu na nasze bezpieczeństwo zebrania  Zarządu 

odbyły si tylko dwa i nie mogliśmy się spotkać na tadycjnym spotkaniu przy świecach aby 

podsumować cały rok działalności. Tym bardziej było nam przykro że 2020 roku przypadało 

dziesięciolecie naszego Stowarzyszenia . Nie Zapomnieliśmy o Was i pozwoliliśmy sobie 

odwiedzić Państwa każdego w domu z życzeniami i drobnym upominkiem a przy okazji dziękuję 

za ciepłe słowa. 

Mam nadzieję, że ta groźna choroba przeminie i dlatego zachęcam do szczepień profilaktycznych. 

 

Nasz Zarząd w składzie; Andrzej Pawłowski -prezes, Tomasz Koryl - wiceprezes, Halina 

Kubiak - skarbnik, Anna Kubiak - sekretarz, Ilona Falak - członek uprzejmie prosi po 

analizie naszych sprawozdań o absolutorium za ostatnią kadencję 2017- 2020 

 

Dziękuję członkom Komisji Rewizyjnej pani Kamili Szefler, panom Bogdanowi Galewskiemu i 

Jerzemu Ławickiemu za nadzór  nad naszymi działaniami, Pani Danucie Koryl czuwającej nad 

finansami i kontaktach z Izbą Skarbową oraz pani Marii Wypych i Janowi Antkowiakowi za 

pomoc w obradach Zarządu. 

Szczególne podziękowania należą się grupie organizującej największą naszą imprezę Hochland 

Półmaraton, Tomek Koryl,  Krzysztof  Woźny, Tomek Grzelka, Agnieszka Przybylska, Joanna 

Przbylska -Kulesza, Emilia Przybylska 

 

Jak powiedział dawno temu mój ulubiony romantyk Cyprian Kamil Norwid  

 „Przeszłość - jest dziś, tylko cokolwiek dalej” i dlatego proszę o zwolnienie mnie z funkcji 

prezesa Stowarzyszenia Kaźmierz. Jestem dumny, że to nasze wspólne dziecko idzie ku 

dorosłości a ja w końcu pójdę na emeryturę. Jest to dobry czas na zmiany.  

Dziękuję 

 

Andrzej Pawłowski 

(prezes Stowarzyszenia Kaźmierz) 

 

Kaźmierz, 27.06.2021r. 

http://www.kazmierz/

