Stowarzyszenie powstało i działa już w 2009 roku, od rok 2012 wpisane do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń.
Działa na podstawie zapisów STATUTU, który został uaktualniony zgłoszeniem w KRS w roku 2015. Złożyliśmy
wówczas wniosek do KRS także o dokonanie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej oraz w nazwie
Stowarzyszenia. Od roku 2015 możemy oficjalnie używać skrótu „Charzy...” .
Stowarzyszenie Przyjaciół Miejscowości Charzykowy “Charzy…”
89-606 Charzykowyul. Polna 2
NIP: 555-209-74-48 , Nr KRS 0000425484
NR Konta w banku BGŻ : 95 2030 0045 1110 0000 0198 7380
Zarząd “Charzy…” Prezes: Bożena Stępień, V-ce Prezes: Sylwia Fryca, Skarbnik : Halina Ilkowska oraz :
Marek Stępień I Jędrzej Ilkowski

Na koniec 2016r. „Charzy…”. liczyło 48 członków Przypomnę, że jesteśmy organizacją posiadającą osobowość
prawną, tzw. stowarzyszeniem rejestrowym, posiadającym swój nr KRS co oznacza, że możemy np. łączyć
się w związki stowarzyszeń, przyjmować w poczet swych członków osoby prawne oraz korzystać z ofiarności
publicznej i przyjmować dotacje od organów władzy państwowej i innych instytucji. Przypomnę również, że
nie możemy prowadzić działalności gospodarczej.
Na koniec roku 2016 na koncie stowarzyszenia, w Banku BGŻ, było 3525,33 zł. + 67,79 przechowywane w
gotówce. Razem saldo wszystkich środków Stowarzyszenia na koniec 2016 r. wynosiło 3594,12 zł.
Najważniejsze dla „Charzy…” imprezy i działania w 2016roku :
1) udział w Wolontariacie naa rzecz II TRIATHLONU w Charzykowach czerwiec 2016
2) VIII Jarmark Ekoturystyczny pt. „Czym Chata Bogata” (odbył się 25 lipca 2016 roku)
3) Sprzątanie brzegów J. Charzykowskiego
4) VI Akcja „Zostań Św. Mikołajem” (finalizowana 24 grudnia 2016r.)
5) V edycja Grand Prix Borów Tucholskich w Nordic Walking (w roku 2016 odbyło się 10 dużych imprez z
tego cyklu, w tym 6 rajdów zorganizowanych bezpośrednio przez „Charzy…” )
6) Tablice informacyjne dla miejscowości Charzykowy
7) Udział w Finale charzykowskiego WOŚP
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Ad.1. Udział w wolontariacie II TRIATHLONU w Charzykowach czerwiec 2016r.

Po raz drugi braliśmy udział w organizacji wolontariatu na rzecz charzykowskiego TRIATHLONU
i obsługiwaliśmy trasę biegową oraz namiot organizatora.

Ad.2 VIII Jarmark ekoturystyczny został zorganizowany
30 lipca 2016r. jak zwykle wokół charzykowskiego amfiteatru. VIII Jarmark po raz pierwszy zorganizowaliśmy
wspólnie z GOK Chojnice, Promocją Regionu Chojnickiego i z Zaborskim Parkiem Krajobrazowym.
Dopisała pogoda i ciekawi wystawcy oraz goście i mieszkańcy odwiedzający naszą imprezę.
W różnego rodzaju konkursach i zajęciach brało udział ponad 300 osób. Wydano 103 karty dla chętnych
w grze terenowej pod nazwą "Wyprawa przyrodnicza" , która wymagała od najmłodszych odbycia wędrówki
po naszej miejscowości, często w towarzystwie rodziców lub opiekunów
i rozwiązaniu kilkunastu zadań. Było naprawdę ciekawie, a co najważniejsze wszyscy doskonale się bawili.
Całą sobotę świeciło słońce, a więc dopisała pogoda, Główną nagrodę VIII Jarmarku - rower - ufundowaną
przez p. B. Stępień, J. Kołaka , Hannę i Piotra Kalinowskich oraz p. Sylwię Fryca - wygrała pani z Krojant.

Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli na VIII Jarmark, a w sposób szczególny dziękujemy stałym partnerom
naszych
Jarmarków,
bez
których
impreza
nie
wyglądałaby
tak
ciekawie.
Są to : Park Narodowy Bory Tucholskie, Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce, Nadleśnictwo
Rytel i ZZO Nowy Dwór.
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A to kilka wspomnień z VIII Jarmarku „Czym Chata Bogata”….

Halinka, Grażynka, Mariolka, Renia i Łucja…. Na posterunku w namiocie „Charzy…”
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Ad.2 Sprzątanie brzegów Jeziora Charzykowskiego
Stowarzyszenie „Charzy…” po raz kolejny przystąpiło do corocznej akcji ZPK i CHKŻ polegającej na
wiosennym sprzątaniu brzegów naszego jeziora. Należy jednak podkreślić, że jak co roku w sprzątaniu
brzegów Jeziora Charzykowskiego biorą udział zaledwie 3-4 osoby. Z przyczyn organizacyjnych w roku 2016
Stowarzyszenie „Charzy…” nie sprzątało jak co roku rzeki Chociny.
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Ad.3. V Akcja „Zostań Św. Mikołajem” (finalizowana zawsze 24 grudnia)

W tegorocznej akcji przygotowaliśmy paczki dla ponad 40 osób starszych i samotnych Paczki zostały
odpowiednio zapakowane i porozwożone do rodzin w ostatnich 2 dniach przed Wigilią, a także w samą
Wigilię Bożego Narodzenia. Dziękuję wszystkim członkom i sympatykom „Charzy…” za to, że podejmują trud
przygotowania paczek, dziękuję wszystkim, którzy dzielą się tym czym mogą z potrzebującymi. Dziękuję
także tegorocznym Mikołajom, czyli Jędrzejowi i Markowi, którzy w imieniu "Charzy..." pojechali z paczkami
w teren...

Ad.4. V edycja Grand Prix Borów Tucholskich w Nordic Walking
W skład V edycji GPBT weszło 12 rajdów, z których 4 „Charzy…” zorganizowało samodzielnie, a pozostałe przy udziale naszych partnerów: Nadleśnictwa Przymuszewo i Rytel, PNBT, Promocji Regionu Chojnickiego,
TPK, ZPK oraz Chojnickiego Towarzystwa Sportów Wrotkarskich "Roller".
Od kilku już lat szefową Grand Prix jest Renata Zientarska i to ONA jest głównym „motorem” tej imprezy.
Prowadzi statystykę i punktację, zbiera materiały, zamawia jedzonko, zbiera pieniążki, dba o przestrzeganie
reguł, jest świetnym przewodnikiem i organizatorem rajdów.

1. Rajd Walentynkowy zorganizowany przez „Charzy…” w dniu 14.02.2016r.
15-kilometrowa trasa rozpoczęła się w Swornegaciach, a potem biegła wzdłuż niebieskiego szlaku Zbrzycy
oraz urokliwego zielonego szlaku przy jeziorach Gardliczno Duże i Małe. Podziwialiśmy również dwa jeziora
lobeliowe: Czarne i Nawionek, przy którym zauważyliśmy kilka budek dla nietoperzy. Na koniec cała
45 osobowa grupa raczyła się tradycyjną grochówka oraz czekoladowymi sercami, którymi poczęstowała nas
Ewa. Do naszych książeczek rajdowych wkleiliśmy tego dnia czerwone serduszka
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i otrzymaliśmy 15pkt.

2. Rajd wiosenny zorganizowany przez Nadleśnictwo Rytel i „Charzy…” w dniu 20.03.2016r.
Bardzo liczna, 65-osobowa grupa rozpoczęła rajd rozgrzewką nad Brdą przy zaporze Mylof,
po czym pokonała 10 km przez Konigortek i Rytel, przysłuchując się w przerwach opowiadaniom naszych
przewodników z Nadleśnictwa o lesie, kanale Brdy i o zaporze. Grupa dotarła do budynku Nadleśnictwa w
Rytlu, po czym wróciliśmy inną trasą do Mylofu. Tutaj, jak zwykle na każdym rajdzie, miało miejsce tradycyjne
pieczenie kiełbasek, a najmłodsi uczestnicy otrzymali drobne nagrody od Nadleśnictwa Rytel. Do książeczek
rajdowych 10 pkt + pieczątki Nadleśnictwa Rytel i Grand Prix.
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3. V rajd Borowiacki zorganizowany przez Tucholski Park Krajobrazowy i „Charzy…” w dniu
16.04.2016r.
Tego dnia do Tucholi zdobywać kolejne punkty w Grand Prix Borów Tucholskich pojechało aż 20 osób
spośród tych, którzy systematycznie uczestniczą w rajdach nordic walking. Wszystkim bardzo podobał się
przebieg rajdu oraz jego zakończenie. 10-kilometrowa trasa biegła głównie wzdłuż żółtego szlaku pieszego
im. B. Nowodworskiego tuż przy malowniczo wijącej się Brdzie. „Magiczne” pierogi zjedzone w nowej bazie
edukacyjnej TPK dały nam tyle energii, że 12 z nas – nie czekając na autobus – ruszyło w drogę powrotną,
przebywszy tym samym 20 km! Każdy otrzymał kolejne punkty do książeczek oraz potwierdzenia
pieczątkami.

4. Rajd Doliną Kulawy zorganizowany przez Nadleśnictwo Przymuszewo i „Charzy…”
w dniu 24.04.2016r.
Po tradycyjnej rozgrzewce w Lasce ruszyliśmy na 16-kilometrową trasę biegnącą wzdłuż rzeki Kulawy
i rezerwatu Nawionek. Po drodze obejrzeliśmy odrestaurowane systemy nawadniania łąk. W kwietniu,
zgodnie ze starym porzekadłem (kwiecień plecień, bo przeplata – trochę zimy, trochę lata) było
i wspaniałe słońce i nagła śnieżyca. W takim dniu wyjątkowo smakowała wszystkim grochówka pana
Rysia, która czekała na nas w Lasce! Na koniec wszyscy otrzymali bardzo przydatne w kijkowych
wyprawach przewodniki i mapy turystyczne Nadleśnictwa Przymuszewo. Do książeczek wpisaliśmy
kolejne 16 pkt + okazjonalne pieczątki Nadleśnictwa i Grand Prix.
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5. Tegoroczna majówka została zorganizowana przez Stowarzyszenie „Charzy..." i Promocję Regionu
Chojnickiego w dniu 22.05.2016r.
W ten upalny dzień 54 osoby przeszły 16-kilometrową trasę ze Swornegaci przez Kamionkę, leśnictwo
Młynek i Drzewicz. Rajd zakończyliśmy przy Kaszubskim Domu Rękodzieła grochówką, kawą i ciastem.
Mieliśmy również okazję wysłuchać ciekawej opowieści kierownika Domu Kultury w Swornegaciach
p. Zbyszka Chrapkowskiego o historii tej miejscowości, a także obejrzeć przygotowane albumy o pracy Domu
Kultury. Wszyscy uczestnicy zwiedzili także Kaszubski Dom Rękodzieła. Do książeczek wpisaliśmy po 16 pkt
i otrzymaliśmy pamiątkowe pieczątki organizatorów.
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6. VI Rajd Ekoturystyczny „Zrównoważony rozwój” zorganizowany przez ZPK oraz „Charzy…” w dniu
18.06.206r.
Po błyskawicznych zapisach w siedzibie ZPK grupa 23 osób pod wodzą Renaty wystartowała z Mylofu wzdłuż
Brdy w kierunku Turowca. Na parkingu leśnym zajęliśmy się naszym zadaniem konkursowym, czyli ułożeniem
piosenki lub wiersza o tematyce „leśnej”. Wspólnym wysiłkiem utworzonej naprędce grupy literackiej –
wśród śmiechów i żartów – skomponowaliśmy wiersz oraz fraszkę. Po tych intelektualnych zmaganiach
(tu szczególne podziękowania dla Justyny, Gosi, Ani, Łucji i Filipa) powędrowaliśmy do dawnego bunkra
partyzantów Gryfa Pomorskiego – do Zielonego Pałacu. Tym razem partyzanci nie napadli na nas, ale
pomogli nam bezpiecznie ominąć „Niemców”.
Idąc już w stronę wyłuszczarni w Klosnowie zrobiliśmy małą przerwę na krótki kurs ziołolecznictwa .
Zwiedziwszy jeszcze ścieżkę dydaktyczną nieopodal Klosnowa - z paśnikiem, bunkrem dla nietoperzy i remizą
ptasią - dotarliśmy do wyłuszczarni, gdzie rajdowicze z pozostałych grup raczyli się już grochówką
i kiełbaskami. Czekały nas jeszcze zmagania w leśnym konkursie przyrodniczym, prezentacja naszych
utworów „literackich” oraz - dla chętnych – zwiedzanie wyłuszczarni. Do książeczek wpisaliśmy 18 pkt jako
potwierdzenie przejścia 18 kilometrowej trasy.
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Oto nasz wiersz:
Piękne lasy i jeziora,
Na wędrówki przyszła pora.
Ruszył rajd ekoturystyczny,
A w tle ptasi trel muzyczny.
Na początek gimnastyka,
Żaden staw już nam nie strzyka.
Wszystkie mięśnie rozruszane,
Na wędrówkę są rozgrzane.
Renia liczy nas dokładnie,
Rajd nam dobrze dziś wypadnie.
Pan leśniczy nas czaruje,
Powieściami bajeruje.
Mama Reni zioło zbiera,
W Bunkrze zrobi się afera.
Filip idzie grzybów szukać,
A kukułka kuka kuka…
Filip z Ewą je jagody,
Łucja woła wody, wody…
A w Klosnowie nasz leśniczy,
Nasz leśniczy szyszki liczy.
O grochówce każdy marzy,
Co pan Rysiu ją uwarzył.
Na nagrody „nie liczymy’
Bo się dobrze tu bawimy.
Za ten Rajd Wam dziękujemy i „Darz Bór” Wam powiemy!
oraz fraszka:
W Borach Tucholskich
tak piękne są gaje,
Aż nam w oku łezka staje.
Tak solowy śpiew ptaków,
Aż czujemy na plecach
Mrowie robaków!
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7.

Letnie Przesilenie organizator: Chojnickie Towarzystwo Sportów Wrotkarskich
oraz „Charzy…” w tej imprezie m.in. zawody nordic walking dniu 24.06.2016r.

„Roller”

W tym 10-kilometrowym wyścigu ulicami Chojnic, za który można było uzyskać aż 50 punktów w naszym
Grand Prix, wzięły udział 3 nasze rajdowiczki: Ewa, Marzena i Sala. Gratulujemy dziewczynom wyniku,
wytrwałości i hartu ducha!

8. III Rajd Marszruty Kaszubskiej zorganizowany przez Promocję Regionu Chojnickiego oraz
„Charzy..." w dniu 10.09.2016r.
W ten wyjątkowo upalny dzień grupa 27 uczestników pieszej wyprawy nordic walking w ramach Grand Prix
Borów Tucholskich dołączyła do imprezy pod nazwą III Rajd Kaszubskiej Marszruty - promującej powiat
chojnicki wśród miłośników rowerów Tym razem spotkaliśmy się w Konarzynach, skąd wyruszyliśmy czarnym
szlakiem Marszruty w kierunku Chocińskiego Młyna. Następnie żółtym szlakiem dotarliśmy do jeziora Dużego
Głuchego i obeszliśmy je lasem od strony południowej, po czym wróciliśmy do Konarzyn. Na boisku szkolnym
Konarzyn na wszystkich uczestników III rajdu czekał posiłek, woda i losowanie nagród. Poszczęściło się
niektórym osobom z naszej grupy, a wszyscy mogli zdobyć autograf lub zrobić sobie selfie ze znanym
kolarzem p. Zenonem Jaskułą. Tego dnia przeszliśmy 12 km.
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9. Jesienny rajd z Parkiem Narodowym „Bory Tucholskie” zorganizowany przez PNBT oraz
„Charzy…” w dniu 23.10.2016r.
Grupę ponad 50 uczestników jesiennego rajdu po PNBT podzielono zgodnie z regulaminem parku na dwie
grupy. Każda grupa zrobiła pętlę, idąc w przeciwne strony i spotykając się w przelocie nad Strugą Siedmiu
Jezior. Jedną z grup prowadziła p. Maria Chybowska – pracownik i jednocześnie przewodnik PNBT, drugą
grupę - szefowa Grand Prix p. Renata Zientarska oraz szefowa „Charzy…” Bożena Stępień (obie są również
przewodnikami po PNBT). Trasę rozpoczęto w Drzewiczu, skąd niebieskim szlakiem Brdy doszliśmy do
wrzosowiska. Następnie żółtym szlakiem łącznikowym, czerwonym Rydzkowskiego i czarnym łącznikowym
wróciliśmy do Drzewicza – łącznie przeszliśmy ok. 15 km północną częścią parku podziwiając po drodze
piękne jeziora w jesiennej scenerii. Na zakończenie zwiedziliśmy nowe Centrum Edukacji Przyrodniczej PNBT
w Chocińskim Młynie i wysłuchaliśmy ciekawej prelekcji pani Marii Chybowskiej na temat PNBT.
Otrzymaliśmy także na pamiątkę piękne, ciemnozielone koszuli z logo PNBT. Obejrzeliśmy zdjęcia
i zgromadzone eksponaty. Zakończenie rajdu odbyło się jak zwykle przy ognisku z poczęstunkiem.
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10. Rajd z Zamkiem Człuchowskim w tle zorganizowany przez „Charzy…” w dniu 13.11.2016r.
Po raz pierwszy zorganizowaliśmy rajd poza naszym powiatem, ale za to w cudownym i często odwiedzanym
przez turystów miejscu… W Człuchowie. Spotkaliśmy się na zamku krzyżackim i dzięki uprzejmości pani
kustosz zwiedziliśmy zamek.
Tak blisko, a większość z nas nigdy tam nie była. Może dlatego, że w latach 2008 – 2015 zamek był poddany
konserwacji i trwały tam badania archeologiczne. Pomysł, żeby go zwiedzić został przyjęty z dużą aprobatą
przez naszych rajdowiczów. Po zapoznaniu się z historią zamku, oprowadzeniu po zamkowym Muzeum oraz
wejściu na wieżę, skąd rozciągały się cudowne widoki na Człuchów (a nawet można było dostrzec niektóre
budynki w Chojnicach) – ruszyliśmy na 13-kilometrową trasę dookoła jeziora Rychnowskiego. Prowadziła
nas przesympatyczna (i niezwykle szybka) „kijkowiczka” z Człuchowa – Dorota. Na zakończenie
zorganizowaliśmy piknik pod zamkiem krzyżackim .
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11. Rajd mikołajkowy zorganizowany przez „Charzy…” przy udziale Nadleśnictwa Rytel
w dniu 04.12.2017r
Grupa dzieci w wieku od 2,5 do 14 lat wraz z opiekunami brała tego dnia udział w „poszukiwaniu
Św. Mikołaja”, czyli zabawach i konkursach na świeżym (leśnym) powietrzu, z dala od komputerów
i telewizorów . Odnaleziony Mikołaj obdarował dzieci łakociami. Potem grupa ta posiliła się i ogrzała przy
ognisku koło wyłuszczarni nasion. W tym czasie, grupa „starszaków” przemierzyła 12 kilometrów leśnymi
szlakami w okolicach Klosnowa. Tempo było duże, bo niepokoiła nas wizja pustego kociołka
po zupie oraz „wymiecionych” talerzy z ciastem ;) Na szczęście starczyło dla wszystkich!
W imprezie wzięło w sumie udział 72 dorosłych i 42 dzieci.
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12. Rajd Sylwestrowy (31.12) zorganizowany przez „Charzy…”
To już nasz ósmy Sylwester razem! W gościnne progi wyłuszczarni zaprosił nas – podobnie jak w zeszłym roku
– p. Marek Pałaszyński. Po 10-kilometrowym rajdzie w lasach nieopodal Klosnowa apetyty i humory
dopisywały! Nowy Rok przywitaliśmy tradycyjnie szampanem i serdecznymi życzeniami dla każdego i od
każdego!

PODSUMOWANIE
W V-tej edycji Grand Prix Borów Tucholskich w Nordic Walking można było przejść łącznie 169 km i uzyskać
za to 209 punktów (Uwaga! Za czerwcowy rajd pn. Letnie Przesilenie organizowany jako zawody uliczne
(wyścig) w Chojnicach na dystansie 10 km, można wg. ustaleń Zarządu „Charzy…” uzyskać 50 punktów).
Najwięcej punktów w 2016 zdobyli:
Miejsce 1:
Ewa Kłosowska (Tuchola) 160 pkt
Miejsce 2 ex-aequo:
Krzysztof Resler (Chojnice) 159pkt
Jolanta Stępień (Malbork/Charzykowy) 159pkt
Renata Zientarska (Charzykowy) 159pkt
Miejsce 3:
Salomea Schulz (Charzykowy) 138pkt
17

Ewa Kłosowska i Renata Zientarska – laureatki Grand Prix 2016r.

Jola Stępień, Krzysztof Resler , Ewa Kłosowska i Renata Zientarska
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Sala Schultz III miejsce w Grand Prix 2016

Cała 5-tka nagrodzonych za 2016r.

W 12 rajdach roku 2016 wzięło łącznie udział 561 osób, które w sumie pokonały 7050km .
W punktacji łącznej (2012 -2016) prowadzą:
1. Krzysztof Resler 621pkt 2. Bożena Stępień 541,5 pkt 3. Renata Zientarska 491 pkt
4. Łucja Resler 458,5 pkt 5. Ewa Kłosowska 450 pkt 6. Salomea Schulz 423 pkt
7. Ewa Dalecka 359,5 pkt 8. Krystyna Serwaczak 325 pkt 9. Romana Gałczyńska 318,5 pkt
10. Ilkowski Jędrzej 283 pkt

Krzysiu Resler I miejsce w całej historii Grand Prix …..
Wszystkim uczestnikom rajdów gratulujemy wytrwałości i zapraszamy na kolejną edycję Grand Prix 2017
19

Ad.5. Tablice informacyjne dla miejscowości Charzykowy – inicjatywa społeczna „Charzy…”

Była to inicjatywa szefowej „Charzy…”, która polegała na pozyskaniu środków z Gminy Chojnice w ramach
tzw. Inicjatywy lokalnej. W imieniu „Charzy…” złożyliśmy wniosek na postawienie tablic informacyjnych
(mapa pn. atrakcje turystyczne regionu + gablota do wieszania ogłoszeń) w miejscowości Charzykowy obok
informacji turystycznej. Do wniosku należało zadeklarować udział własny i pracę społeczną mieszkańców.
Z uwagi na fakt iż tablice stoją przy Informacji Turystycznej, w budynku którym działalność gospodarczą
prowadzą p. Stępień - to oni osobiście pokryli w całości udział finansowy „Charzy…” w kwocie 500 zł.
Prace przy tablicach wykonał

w całości Marek Stępień , mapę zamówiono w firmie Eko-Kapio

w Gdańsku. Koszt całego zadania wyniósł 2.500,00 zł.

Ad. 6. Udział w finale charzykowskiego WOŚP.

TEATR PINOKIO podczas WOŚP

W drugą niedzielę stycznia 2016r. Stowarzyszenie „Charzy.,..” zorganizowało w Tawernie BUCHTA spektakl
teatralny dla dzieci pt. „Przygody Janka i Dziadka Mroza” . Dla dzieci wystąpił tym razem Teatr Lalek PINOKIO
z Bydgoszczy.
W czasie trwania imprezy były zbierane pieniążki do puszek na WOŚP. Całość imprezy finansowała rada
sołecka w Charzykowach . Za gościnne przyjęcie całej ekipy aktorskiej oraz dzieci w ramach charzykowskiego
finału WOŚP dziękujemy właścicielowi Tawerny BUCHTA - panu Darkowi Gańczy.

Na zakończenie dziękuję wszystkim członkom „Charzy…” angażującym się w nasze przedsięwzięcia.

20

