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

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA „KAŹMIERZ” ZA ROK 2016

Sporządzono na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Z 1991 r.
Nr 46, poz. 203, z 1997 r. nr 121, poz. 769 i z 2000 r, nr 120, poz. 1268)
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach i niektórych innych ustaw Dz.U. z

2015 poz. 1393

I.
1. Nazwa podmiotu:
Stowarzyszenie „Kaźmierz”
2. Adres podmiotu:
64-530 Kaźmierz , ul. Szkolna 27
Telefon: 61 29 18 040, e-mail: stowarzyszenie@kazmierz.net www.kazmierz.net
Telefon do kontaktów: +48 600 630 275
3. Data rejestracji: -17.02. 2010 numer KRS: - 0000348629
Organ rejestrujący: Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego;
REGON 301426683; NIP 787-208-51-23; numer rachunku bankowego: 73 9072 0002 2002 0201 6205 0001
4. Nazwiska i imiona oraz funkcje osób- statutowo upoważnionych do reprezentowania podmiotu w kontaktach zewnętrznych i
posiadające zdolność do podejmowania zobowiązań finansowych w imieniu podmiotu (Zarząd Stowarzyszenia) :






Andrzej Pawłowski - Prezes;
Tomasz Koryl – vice prezes
Halina Kubiak - skarbnik
Ilona Falak – członek zarządu;
Anna Kubiak - sekretarz

5. a. Głównym celem statutowym Stowarzyszenia jest: umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich a w
szczególności propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, integrowanie lokalnej społeczności w celu samodzielnego
rozwiązywania otaczających ją problemów ekonomiczno-społecznych; 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 wykształcenia społeczeństwa lokalnego oraz zmniejszenie obszarów ,
degradacji i wykluczenia społecznego.
5.b. Stowarzyszenie swoje cele statutowe realizuje poprzez:




Świadczenie różnego rodzaju pomocy osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej (pozyskiwanie i gromadzenie
środków materialnych i niematerialnych na ten cel).
Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i innych uzależnień oraz organizowanie i prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych oraz
środowiskowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Podejmowanie i popularyzację działań mających na celu zwiększenie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych.
Organizowanie i prowadzenie placówek, których głównym zadaniem jest rehabilitacja medyczna, społeczna i zawodowa
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osób niepełnosprawnych, między innymi takich jak: ośrodki wsparcia, warsztaty terapii zajęciowej, zakład aktywności
zawodowej.
Organizowanie wsparcia dla osób wymagających opieki.
Działalność mająca na celu organizowanie i prowadzenie schronisk.
Współpraca z administracją publiczną i samorządem lokalnym, a także innymi instytucjami, organizacjami i osobami.
Upowszechnianie kultury regionalnej.
Prowadzenie działalności o charakterze sportowym, kulturalnym i edukacyjnym na rzecz mieszkańców, organizacja
imprez, koncertów, wystaw, pokazów.
Organizowanie szkoleń, kursów, konferencji i odczytów, publikacji materiałów
w różnych kanałach dystrybucji i działalność wydawnicza.
Propagowanie idei wolontariatu.
Podnoszenie wśród młodzieży znaczenia wartości tradycji, kultury, tolerancji i poziomu edukacji.
Rozwijanie zainteresowań i wspieranie dzieci wybitnie zdolnych. Fundowanie stypendiów naukowych, sportowych i
socjalnych.
Wspieranie działalności szkół poprzez zakup wszelkich pomocy dydaktycznych i nagród.
Podejmowanie działań w celu rozwoju „społeczeństwa informacyjnego”.
Organizowanie zajęć dodatkowych i zagospodarowanie wolnego czasu.
Organizowanie wolnego czasu dla seniorów.
Organizowanie alternatywnych form edukacji i wychowania.
Propagowanie i realizacja działań i zachowań przyrodniczo-ekologicznych.
Organizowanie i dofinansowywanie wycieczek i wypoczynku wakacyjnego.
Organizacja wymiany międzynarodowej i międzyszkolnej.
Upowszechnianie wiedzy na temat Wspólnoty Europejskiej, kontaktów międzynarodowych oraz pozyskiwania i
wykorzystywania środków z funduszy strukturalnych UE.
Organizowanie pomocy dla Polaków mieszkających poza granicami RP.
Działalność związana z edukacją profilaktyką i diagnostyką medyczną.
Prowadzenie działań mających na celu podnoszenie świadomości prawnej.

6. Pierwsze organizacyjne zebranie inspiratorów Stowarzyszenia odbyło się 04 września 2009r. na którym ustalono wolę
powołania stowarzyszenia. Pierwsze zebranie założycielskie odbyło się 26 listopada 2009 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,
wybrano pięcioosobowy Zarząd i trzy osobowy skład Komisji Rewizyjnej. W lutym 2014r . po czteroletniej kadencji
Zarządu zwołano (Statut &4) II Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze Członów Stowarzyszenia Kaźmierz na,
którym podsumowano dotychczasową działalność, wytyczono główne cele dalszej pracy, oraz wybrano po absolutorium
Zarządu nowy Zarząd w składzie w/w
7. Działalność i praca Zarządu skupiona była na sprawach organizacyjnych i realizacji planu działań przyjętego na
ostatnim Walnym Zgromadzeniu z 29.01.2015. 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, realizacji planu działania na 2016 r., rozpoznaniu potrzeb i oczekiwań
mieszkańców naszej gminy.
W obradach Zarządu uczestniczyli także członkowie Komisji Rewizyjnej oraz inni zapraszani goście i członkowie
stowarzyszenia. W okresie sprawozdawczym Zarząd z Komisją Rewizyjną obradował 11 razy. Z każdego zebrania
sporządzano protokół, podjęto 8 uchwał i podpisywano listę obecności. Spotykano się w ostatni piątek miesiąca o
godz.1900 w pomieszczeniach Pałacu przy ul Nowowiejskiej gdzie Stowarzyszenie ma swoją siedzibę. Podsumowaniem
pracy Zarządu jest coroczne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. Działalność merytoryczna Zarządu
odbywała się w oparciu o postanowienia statutu i Regulaminu pracy Zarządu.
II. Nasze działania w roku sprawozdawczym 2016
Nasze Stowarzyszenie obecnie liczy 42 członków i cieszy fakt wstępowania w nasze szeregi nowych aktywnych ludzi
Z prawdziwą satysfakcją zauważamy, iż z pośród grona naszych członków samoistnie wyodrębniły się grupy działania
realizujące w ramach Stowarzyszenia swoje aspiracje i chęci wspólnego działania przy wybitnej pomocy wolontariuszy,
niezrzeszonych a pragnących wspomóc nasze działania. Staramy się im pomagać merytorycznie i finansowo w ramach
celów i zadań zamieszczonych w statucie.


Grupa Biegaczy zorganizowała przy udziale niezawodnych przyjaciół :
 Imprezę „Charytatywnie dla Majki” bieg i Nordick Walking. Za uzbieraną sumę 2700zł dla Majki dziękujemy
osobom i instytucjom, które pomogły w organizacji tej szlachetnej imprezy: Wójtowi Gminy Kaźmierz – Panu
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Zenonowi Gałce , pracownikom Gimnazjum, Grupie Miłośników Historii HUZAR za ciepły posiłek, Strażakom
OSP Kaźmierz za zabezpieczenie trasy, ZUK Kaźmierz za przygotowanie leśnych odcinków specjalnych,
dziewczynom wręczającym medale i wszystkim Wolontariuszom.
Gratulujemy pomysłodawcom Kaźmierskiego Turnieju charytatywnego Piłki Nożnej.
 Czwarty Hochland Półmaraton i Pyrlandzka dycha. W niedzielę 25 września Kaźmierz już po raz czwarty stał się
sercem biegowego świata. Tegoroczny Hochland Półmaraton Doliną Samy i Pyrlandzka Dycha organizowany przez
Stowarzyszenie KAŹMIERZ zgromadził ponad 600 biegaczy rywalizujących na dystansach 21 i 10 km oraz 130
dzieci ścigających się w zawodach dla najmłodszych, a także ich rodziny i przyjaciół gorąco dopingujących swoich
faworytów. Roześmiane twarze, kolorowe stroje, wzajemna życzliwość i duch sportowej rywalizacji potwierdziły
motyw przewodni tegorocznego Hochland Półmaratonu – serce do biegania. Niezwykle cieszy bardzo liczny udział
mieszkańców Gminy Kaźmierz ponad 145 osób oraz szalone wręcz zainteresowanie biegami dziecięcymi.
Organizacja tak dużej imprezy nie była by możliwa bez wsparcia wielu osób i instytucji. Zarząd Stowarzyszenia
KAŹMIERZ oraz Komitet Organizacyjny 4HPM składają serdecznie podziękowania: Firmie Hochland, Staroście
Szamotulskiemu, Wójtowi Gminy Kaźmierz, Firmom: GIPS-BUD Edward Nadobnik, F.B.I. Filar Zenon Augustyn,
PAT-FORMA Grzegorz Dubiński, LIDL, Green Bike, PTB NICKEL, Doppler, Gimnazjum im. Adama
Mickiewicza w Kaźmierzu, Sołectwu Radzyny, Bistro Sól i Pieprz, Burgerowni Tarnowski Łącznik, Fundacji
Recal, NZOZ – REHA-MEDIC, Gabinetowi Masażu AVOCADO, Lasom Państwowym – Nadleśnictwu Pniewy,
Zakładowi Usług Komunalnych w Kaźmierzu, OSP: Kaźmierz, Chlewiska, Radzyny, Bytyń, Gaj Wielki, Sokolniki
Małe, Gorszewice, Kopanina, Wronki, Grupie Miłośników Historii HUZAR, Harcerzom, Wolontariuszom,
Kibicom oraz wszystkim, wszystkim Mieszkańcom naszej Gminy.
 Dwa złazy (wiosenny X na stawach wędkarskich i jesienny XI w świetlicy w Radzynach) w pod hasłem „Nie dla
alkoholu, Nie dla narkotyków” „Zamiast C2H5OH tylko O2”, w których brało udział każdorazowo ponad 100 osób
biegaczy, kijkarzy Nordick Walking, Rowerzystów, na których nasi strażacy z OSP Kaźmierz udzielali instruktażu i
treningu resuscytacji krążeniowo oddechowej na fantomach i zakończonych wspólnym piknikiem przy grillu z
kiełbaskami, kawą z ciastem. Imprezy zostały zrealizowane przy wsparciu Gminy Kaźmierz, Średzkiej Spółdzielni
„Jana” Oddz. Produkcyjny w Kaźmierzu, OSP Kaźmierz i Koła Gminnego PZW w Kaźmierzu, Koła Gospodyń
Wiejskich w Radzynach , Koła Amazonek w Kaźmierzu.
Dochód z X złazu został w całości przeznaczony na pomoc pogorzelców w Dusznikach.


Grupa zrzeszona wokół świetlicy „Przystań Anioła” Sokolnikach Wielkich zorganizowała:
 W ramach projektu z profilaktyki - dotacja z gminy zrealizowano wakacyjny wyjazd dla 30dzieci

spływ rzeką Wełna dla 70 osób i wyjazd na kręgle – 60 osób, oraz wyjazd na na basen dla 30 osób
 W ramach projektu PISOP o nazwie „Trzy Pokolenia w Kadrze”zorganizowano dla 30 osób rodzinny wyjazd do
Puszczy Noteckiej „Biała – Marylin – Piłka”
 W ramach projektu wojewody wielkopolskiego „Aktywny Senior: -Wyjazd Seniorów w 1050 rocznicę Chrztu
Polski „Ostrów Lednicki – Gniezno – Lednica” dla 50osób
 Festyn rodzinny w którym na zaproszenie ss Beaty Bok w 04.06 br. uczestniczyliśmy w bardzo miłej
uroczystości jubileuszu pięciolecia świetlicy środowiskowej „Przystań u Anioła”. Nasze Stowarzyszenie zostało
uhonorowane dyplomem i „Aniołem Dobroci z wielkim „serduchem” za pomoc w działaniach świetlicy.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.



Ukonstytuowała się w ramach Stowarzyszenia Kaźmierz grupa wsparcia dla działań Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, która :
 Wybrała Radę programową z Zarządem i przewodniczącym p. Zdzisławą Śmieszek
 Zorganizowała nabór słuchaczy UTW
 Zaprosiła mieszkańców na pierwsze spotkanie z wykładem o rozwoju osobowym człowieka
 UTW posiada swoją stronę interntową z bieżącymi aktualnościami u3wkazmierz.wixsite.com/u3wkazmierz
oraz konto pomocnicze założone przez Zarząd Stowarzyszenia Kaźmierz w miejscowym Banku.



Pozostałe dokonania w roku sprawozdawczym 2016:


Na początku roku 2016 zorganizowaliśmy „Spotkanie przy świecach”, członków Stowarzyszenia na którym
podsumowaliśmy działalność w roku 2015 w ramach corocznego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia
„Kaźmierz”.



Napisaliśmy dwa wnioski konkursu ogłoszonego przez UG na dotację, przy czym jeden przeszedł pozytywną
weryfikację - 4 900 zł, trzeci wniosek napisany przez Siostry Urszulanki dotyczący Świetlicy „Przystań Anioła”
w Sokolnikach Wielkich uzyskał także akceptację Komisji – 5000 zł. Trzy wnioski napisane do Urzędu
Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego dotyczące dotacji dla seniorów i rozwoju kultury fizycznej oraz
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profilaktyki nie uzyskały niestety akceptacji. Jeden wniosek na sumę 10 tys. Złotych po weryfikacji
zaakceptowano 2240zł
Udzieliliśmy pomocy siostrom Urszulankom z Sokolnik W. w rozliczeniu dotacji z Wielkopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego i FIO PISOP dla grupy nieformalnej ze świetlicy „Przystań anioła”





Utrzymywaliśmy szlaki aktywności fizycznej – cztery szlaki – czerwony, żółty, niebieski i zielony oraz
poczyniliśmy dalsze starania w połączeni szlaków wokół Zalewu Radzyńskiego między innymi poszukując
sponsorów i uzgadniając przebieg szlaku.



Pod koniec czerwca zorganizowaliśmy rodzinny wyjazd członków naszego Stowarzyszenia dla 50 osób pod
przewrotnym hasłem „Zamiast C2H5OH tylko O2” szlakiem Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej
w Rokitnie, Międzyrzeckiego Rejonu Umocnień w Pniewie, opactwa pocysterskiego w Paradyżu Gościkowie,
na którym rozmawiano o niebezpieczeństwach i skutkach czyhających wynikających z nadużywania różnego
rodzaju trunków i innych wspomagaczy nieobcych także naszym przodkom.



Przystąpiliśmy do wspólnego projektu unijnego wraz z Fundacją Inicjowania Rozwoju Społecznego z Poznania
pod nazwą „Uwierz w siebie” , którego beneficjentami są osoby nie pracujące lub chcące zmienić zawód.
Między innymi z gminy Kaźmierz i powiatu szamotulskiego



W ramach podziękowań za pomoc w organizacji czwartej edycji Hochlandpółmaraton i Pyrlandzka Dycha
zorganizowaliśmy spotkanie w restauracji Szklane Tarasy dla wszystkich sponsorów i osób zaangażowanych ,
przedstawicieli instytucji na którym wręczyliśmy pamiątkowe dyplomy – podziękowania a strażakom z OSP
Radzyny i OSP Gaj Wielki zostały przekazane pompy szlamowe. Uroczyste przekazanie pomp nastąpiło piątego
listopada.



Uczestniczyliśmy w wielu spotkaniach, uroczystościach, naradach organizowanych przez Urząd Gminy i inne
instytucje i organizacje. Najwyżej oceniamy spotkanie w miesiącu grudniu kiedy to na zaproszenie Prezesa
Hochland Polska wraz władzami gminy został ustalony ramowy plan wspólnych działań i pomocy
(sponsoringu) poczynań Stowarzyszenia Kaźmierz i Gminy Kaźmierz w budowie skayteparku dla młodzieży,
ścieżki rekreacyjnej wokół Zalewu, 5 Hoclandpółmaratonu, zwiedzania zakładu przez młodzież. Efektem tych
rozmów jest także dotacja firmy Hochland Polska dla biblioteki w Kaźmierzu na przyłącze światłowodowe,
dotacja na wymianę międzynarodową dzieci z gimnazjum i oczywiście sponsorowanie 4 Hocland Połmaratonu



Nasze Stowarzyszenie ma wielu przyjaciół i bezinteresownych wolontariuszy. Wśród nich akces wstąpienia do
Stowarzyszenia podpisało w formie deklaracji 14 osób, Niestety kilku „starych” członków ze względu na
nieprzestrzeganie Statutu Rozdz.III &3.pkt 10,14 decyzją Zarządu zostają skreśleni z listy członków . Od
uchwały przysługuje prawo odwołania Rozdz. III &3 pkt15. Będziemy jeszcze z nimi negocjować i dać im
szansę powrotu.



W dniu 04.09 2016 w czasie gminnych dożynek w imieniu Stowarzyszenia Kaźmierz miałem zaszczyt w
towarzystwie panów Petera Knauera – prezesa firmy Hochland i Grzegorza Reincholza - przewodniczącego
Rady Gminy poprzedniej kadencji odebrać z rąk Przewodniczącej Rady Gminy Pani Arlety Wojciechowskiej i
wójta gminy Pana Zenona Gałki MEDAL „ZA SZCZEGÓLNE ZASŁUGI DLA GMINY
KAŹMIERZ” przyznany przez Radę Gminy.
Stowarzyszenie Kaźmierz jak czytamy w sentencji otrzymało to zaszczytne wyróżnienie za „wkład w rozwój
naszej małej ojczyzny”.
Dziękujemy bardzo Panu Wójtowi za rekomendację i całej Radzie za dostrzeganie naszej pracy, wnoszenie
pozytywnych oddziaływań dla mieszkańców naszej Gminy. Zaznaczam iż jest to praca całkowicie bezpłatna,
społeczna. W okresie od powstania (2010) do dnia dzisiejszego z różnych źródeł pozyskaliśmy dla naszych
mieszkańców ok.270 tys. zł nie licząc naszych działań i pomocy charytatywnej. Dlatego bardzo dziękujemy
wszystkim darczyńcom , sponsorom i wszystkim którzy pomagają nam.
Wyróżnienie to będziemy traktować nie tylko jako podziękowanie dla pracy członków Stowarzyszenia ale i
zachęcać do dalszych wyzwań tak jak brzmi nasze motto zawarte w Statucie :
„Celem działalności Stowarzyszenia jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich a w
szczególności propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego”.

Realizacja planu założeń za rok 2016

1. W dalszym ciągu pozyskiwanie środków z konkursów aby służyć pomocą organizacjom i
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mieszkańcom naszej gminy oraz na organizację planowanych imprez. (od pozyskanych
środków zależeć będzie rozwinięcie działań Stowarzyszenia i tym samym poszerzenie
przedstawionego planu zamierzeń) - zrealizowane
2. Branie udziału w życiu gminy. - zrealizowane
3. Pozyskanie nowych członków i uaktywnienie dotychczasowych członków Stowarzyszenia. zrealizowane
4. Uzyskanie wymaganych zezwoleń i organizacja UTW - zrealizowane
5. Dokończenie formalności, zaprojektowanie i zrealizowanie ścieżki rekreacyjnej do Grubego
Dębu i wokół Zalewu. – zrealizowane w części
6. Zorganizowanie:
 dwóch Złazów Kijkarzy Nordick Walking, - zrealizowane
 Zjazdu Rowerzystów, - zrealizowane
 Zbiegu Biegaczy - zrealizowane
 Rajdu samochodowego dla rodzin członków Stowarzyszenia - zrealizowane
 4 Hochland Pólmaratonu i Pyrlandzką Dychę Doliną Samy - zrealizowane
 Współorganizacja Charytatywnego biegu 3 Hochland Pólmaraton i Pyrlandzką Dychę
Doliną Samy - zrealizowane

Dziękujemy wszystkim organizacjom, instytucjom, pracownikom gminy, szkołom, sympatykom i
wszystkim członkom naszego Stowarzyszenia za pomoc w pracach naszego Stowarzyszenia.
Projekt sprawozdania zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Kaźmierz w dniu 03.02.2017

