Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Miejscowości
Charzykowy w okresie od 30stycznia 2010 do 30 stycznia 2011 roku.

Stowarzyszenie powstało w grudniu 2008 roku , a więc minął już trzeci rok naszego istnienia
i działania. W roku 2010 Stowarzyszenie liczyło sobie 28 członków, z czego na dzień 1 stycznia 2011r.
pozostało 27 osób ( jedna osoba została wykluczona z powodu nieopłacania żadnych składek i braku
zainteresowania działaniem stowarzyszenia ) .
Przypomnę, że za podstawowe cele istnienia naszego Stowarzyszenia uznaliśmy wspólnie m.in.:
 działania promujące turystykę w naszym regionie i samą miejscowość Charzykowy,
 działania zmierzające do poprawy jakości życia , bezpieczeństwa, wizerunku naszej
miejscowości oraz infrastruktury turystycznej, drogowej i wodno‐kanalizacyjnej,
 propagowanie różnorodnych informacji i akcji w zakresie działań ekologicznych ,
 oraz popieranie inicjatyw związanych z gospodarką, turystyką i sportem
 organizowanie lub współorganizowanie imprez turystyczno ‐ rekreacyjnych i sportowych .
Władze stowarzyszenia wybrane na ostatnim walnym zebraniu pracowały nad realizacją zadań,
o których mówiliśmy w ubiegłym roku, a więc głównie przy organizacji dwóch sztandarowych imprez :
jarmarku ekoturystycznego pt. „Czym Chata Bogata” oraz I Zawodów Wędkarskich o Puchar Jeziora
Charzykowskiego.
 Dzięki licznym inicjatywom w ciągu tych trzech lat sprawiliśmy, że jesteśmy rozpoznawalni, że
przeciętni mieszkańcy okolicy wiedzą co to „Charzy…” i bardzo często kojarzą nas z
określonymi działaniami – najczęściej jednak z wyprawami z nornic walking . ”Charzy…” ‐ bo
tak w skrócie nazywamy siebie – przyjęło się nie tylko w świadomości naszych mieszkańców
ale też w świadomości Chojniczan m.in. dzięki współpracy z mediami.
 Stowarzyszenie w ubiegłym roku zorganizowało liczne marsze dla miłośników nordic walking,
odbywały się one średnio raz w miesiącu. Udało się nam przejść chyba wszystkimi już
szlakami Parku Narodowego Bory Tucholskie oraz w całości żółtym szlakiem Bruskiego. Idea
chodzenia szlakami została dobrze przyjęta od samego początku naszych wypraw i będzie
z pewnością kontynuowana w bieżącym roku.
 W marcu 2010 roku nasi członkowie : Beata Sadzińska i Zygmunt Olech zorganizowali
powitanie Marka Kamińskiego , w czasie jego słynnej zimowej wyprawy rzeką Wisłą.
W okolicy Świecia przywitali słynnego podróżnika transparentem „Charzy…” , mieli okazję
porozmawiania z nim na temat Charzyków i obiecanej wcześniej wizyty w naszej
miejscowości.
 Beata i Zygmunt byli także pomysłodawcami sponsorowania przez „Charzy…” ubezpieczenia
członka wyprawy alpinistycznej na Mont Blanc . To dzięki nim na najwyższej górze Europy
rozciągnięto transparent z nazwą „Charzy…” i dzięki nim mamy w swoim archiwum piękne ‐
dużego formatu zdjęcia z obu wydarzeń.
 W roku 2010 udało się nam także wykonać tablicę ogłoszeniową dla „Charzy…” – samą
konstrukcję zawdzięczamy Iwonie Nojman i jej mężowi , natomiast ustawienie jej w tak
dogodnym miejscu – przy Punkcie Informacji i przy ogrodzie botanicznym PNBT
p. Kochanowskiemu.
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 Wspólnie z ZPK, CHKŻ i innymi organizacjami braliśmy po raz drugi udział w sprzątaniu
brzegów Jeziora Charzykowskiego (reprezentowali nas jak zwykle nasi członkowie : Marek
Stępień, Tadeusz Tarka , Jędrzej Ilkowski i Leszek Redzimski ).

 W czasie trwania Dni Ziemi ( w kwietniu ) panie : Renata Zientarska , Bożena Stępień, Halina
Ilkowska oraz panowie Jasiu Godsztrom, Marek Stępień i Jędrzej Ilkowski , sprzątali pobocza
obu dróg wyjazdowych z Charzyków do Chojnic.
 W lipcu 2010 roku zorganizowaliśmy po raz drugi jarmark ekoturystyczny ‐ imprezę
skierowaną zarówno do turystów jak i mieszkańców naszej okolicy . Wspólnie z wieloma

uczestnikami naszej imprezy : artystami, twórcami ludowymi, właścicielami lokalnych
firm produkujących wyroby charakterystyczne dla regionu, właścicielami podmiotów
gospodarczych obsługujących turystów, klubami sportowymi, WOPR, a także z GOK
Chojnice, Parkiem Narodowym Bory Tucholskie, Zaborskim Parkiem Krajobrazowym,
Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce i Nadleśnictwem Rytel przygotowaliśmy
mnóstwo atrakcji i niespodzianek, konkursy i loterie, pokazy ratownictwa oraz
występy na deskach amfiteatru. Impreza odbyła się ponieważ udało się nam pozyskać
wielu wspaniałych i hojnych sponsorów m.in. : właścicieli EUROSTANDARDU, domu
handlowego RESLER, baru Przy Plaży w Charzykowach p. Olesińskiego, Rady Sołeckiej
Charzykowy, Restauracji NA SKARPIE p. S. Fryca, Ośrodka REJS p. Rosany Iwickiej,
baru „Pod Bocianem” p. Czarnowskiego, restauracji JUSTINA p. Jasiulewicza, oraz
właścicieli Domu Gościnnego MARKOWY i Punktu Informacji Turystycznej w
Charzykowach. W tym miejscu należy podziękować tym, którzy wystąpili za darmo na
deskach amfiteatru, a przede wszystkim członkom „Charzy…”, którzy cały dzień, w
upalnym słońcu pracowali na rzecz udanej imprezy ekoturystycznej.
 W miesiącu sierpniu Marek Stępień i Tadeusz Tarka samodzielnie zorganizowali I Zawody
Wędkarskie o Puchar Jeziora Charzykowskiego. W przeprowadzenie zawodów aktywnie
włączyli się Grażyna i Artur Sołtysiak, a obsługę sędziowską zapewniła komisja Polskiego
Związku Wędkarskiego. Należy podkreślić, że impreza zgromadziła licznych wędkarzy
zarówno z Charzyków jak i całego regionu. Puchary ufundowało Stowarzyszenie oraz PZW. Za
ufundowane nagrody dziękujemy przede wszystkim pani Dorocie Sobczak – właścicielce
sklepu żeglarsko‐ wędkarskiego oraz właścicielom sklepu wędkarskiego Aqua w Tesco.

 Każdego roku bierzemy również udział w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy organizując zbiórkę pieniędzy na terenie miejscowości Charzykowy.
 Ciekawą inicjatywą były proponowane przez „Charzy…” darmowe korepetycje –
niestety akcja nie ma praktycznie żadnego zainteresowania wśród dzieci i młodzieży
Charzyków.
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 Niezwykle ważną częścią naszej pracy są media, zwłaszcza Internet i miejscowe
dzienniki. Za bardzo udaną współpracę dziękuję przede wszystkim p. Maciejowi
Lunitzowi , który umieszcza na swojej stronie ( www.charzykowy.pl ) wszystko na
temat „Charzy…” dziękuję też naszym dziennikarzom : Marysi Sowisło z Dziennika
Bałtyckiego, p. Marii Eichlert z Gazety Pomorskiej i p. Anecie z Czasu Chojnic.
 W styczniu 2011 roku dokonaliśmy kosmetycznej, ale koniecznej ze względów
formalnych, zmiany w podstawowej nazwie naszego stowarzyszenia. Od 20 stycznia
2011 roku nazwa ta brzmi „Stowarzyszenie Przyjaciół Miejscowości Charzykowy”
w skrócie nazywane „Charzy…” – i pod taką nazwą stowarzyszenie zostanie
zgłoszone w Urzędzie Statystycznym uzyskując nr REGON oraz w Urzędzie
Skarbowym – uzyskując NIP . W związku z powyższym , składając odpowiednie
dokumenty w Starostwie Powiatu Chojnickiego, złożyłam wzór regulaminu
stowarzyszenia o brzmieniu ustalonym w poprzedniej kadencji, jako osoby
zakładające wskazałam siebie oraz tych którzy angażują się najbardziej w działania
„Charzy…”, tzn.: Marka Stępień, Halinę i Jędrzeja Ilkowskich, Marię Warnke, Leszka
Redzimskiego, Tadeusza Tarkę i Sylwię Fryca.
 Dla celów wewnętrznych opracowaliśmy również statut stowarzyszenia, którego
akceptowanie jest konieczne w momencie deklarowania wstępu do „Charzy…” .
 Jednocześnie pragnę poinformować, że do dnia dzisiejszego, również z powodów
których wspominam wyżej, nie podejmowałam kroków w celu zarejestrowania
stowarzyszenia w KRS.

Podsumowując ostatni rok pracy , możemy uznać, że robimy postępy, zyskujemy
popularność wśród mieszkańców, a przede wszystkim satysfakcję z własnych działań na rzecz
miejscowości Charzykowy.

Prezes Stowarzyszenia ‐ Bożena Stępień
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Protokół z Walnego Zebrania
Stowarzyszenia Przyjaciół Miejscowości Charzykowy
w dniu 05.01.2011r. w restauracji NA SKARPIE
Porządek zebrania
1. Powitanie zebranych przez prezesa stowarzyszenia.
2. Przedstawienie sprawozdania z działania stowarzyszenia za rok 2010 – Bożena Stępień
3. Sprawozdanie finansowe za rok 2010 i stan finansów na dzień dzisiejszy – Halina Ilkowska
4. Przedstawienie nowych kandydatur na członków zarządu i głosowanie.
5. Zapoznanie zebranych z wypowiedzią W. Rolbieckiego – radnego powiatu w sprawie budowy
mostu zwodzonego w Małych Swornychgaciach i ustosunkowanie się do sprawy.
6.. Propozycje działań na rok 2011 ( w tym propozycja wzięcia udziału w akcji na rzecz osób chorych
na padaczkę – w dniu 17 lutego udział w marszu z kijkami nordic walking od rogatek Chojnic do
centrum miasta )
7.. Wolne wnioski i dyskusja.
8. Wieczorek karnawałowy.
Ad. 4.
Prezes stowarzyszenia – p. Bożena Stępień zaproponowała nast. osoby na kandydatów do Zarządu :
1. Sylwia Fryca – zastępca prezesa
2. Halina Ilkowska ‐ skarbnik
3. Marek Stępień ‐ członek
4. Jędrzej Ilkowski – członek
Wynik glosowania :
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