Sprawozdanie z działania oraz zestawienie finansowe
Stowarzyszenia Przyjaciół Miejscowości Charzykowy „Charzy…”
za 2011 rok

Liczba członków : 37 osób i w tym:
•
•
•

33 osób z członkostwem od stycznia 2011
2 osoby od lipca 2011
2 osoby od grudnia 2011

Stowarzyszenie „Charzy…” powstało w grudniu 2008 roku , natomiast w styczniu 2011 zmieniło swą
nazwę oficjalną ze Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Miejscowości Charzykowy na Stowarzyszenie
Przyjaciół Miejscowości Charzykowy , a więc od tego czasu liczymy oficjalne – składkowe
członkostwo w „Charzy…”. Mimo to, dla większości członków Charzy… minął już czwarty rok naszego
istnienia i działania.
Na koniec roku 2011 Stowarzyszenie liczyło sobie 37 członków ( z czego 33 osoby to członkowie od
stycznia 2011r. 2 osoby od lipca 2011 i 2 osoby od grudnia 2011 ).
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 i bezpieczeństwa,
wizerunku naszej miejscowości
infrastruktury turystycznej, drogowej , wodno‐kanalizacyjnej i gazowej,
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 .

Od kilku lat staramy się wypełniać wszystkie nasze ustalenia i realizować wyżej wymienione cele.
Organizujemy systematycznie :
•akcje proekologiczne (np. co roku sprzątamy brzegi J. Charzykowskiego i szlaki turystyczne w
okolicy, zbieramy baterie, zainicjowaliśmy w Charzykowach zbiórkę tzw. elektro‐smieci i śmieci
ponadgabarytowych) ,
•przygotowujemy przewodnik po najbliższej okolicy J. Charzykowskiego oraz dokładne opisy szlaków
turystycznych z mapkami (wydawnictwa w j. polskim i angielskim)
•bierzemy udział w szkoleniach ( np.. dot. pozyskiwania środków unijnych , szkolenie pt.
„Nowoczesny marketing w turystyce” )
•organizujemy mnóstwo różnych spotkań kulturalnych np. zabawy, wieczorki
•imprezy sportowo‐rekreacyjne ( np. sylwestrowe i nie tylko marsze z nordic walking ),
• pomagamy ubogim ( pomoce dla przedszkolaków oraz w tym roku paczki dla wszystkich rodzin z
dziećmi objętych pomocą GOPS ),
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•oferujemy pomoc w nauce dzieciom i młodzieży naszej miejscowości np. darmowe korepetycje
•bierzemy udział we wszystkich rajdach pieszych i innych imprezach organizowanych przez ZPK, a
także w imprezach sportowo‐ rekreacyjnych organizowanych w innych rejonach kraju reklamując w
ten sposób Charzykowy,
•uczestniczymy w wykładach przyrodniczych organizowanych przez PNBT,
•”Charzy…” promuje działania proekologiczne np. namawiając mieszkańców do montowania paneli
słonecznych, zakładania gazu i innych urządzeń grzewczych, które nie trują środowiska,
•każdego roku organizujemy zawody wędkarskie o puchar J. Charzykowskiego,
•od początku istnienia Stowarzyszenia organizujemy letnie jarmarki ekoturystyczne pn. „Czym Chata
Bogata” ( zawsze w 4 – tą niedzielę lipca ) ,

Zarówno członkowie jak i władze Stowarzyszenia z niezwykłym wprost zaangażowaniem realizują
cele statutowe, starają się w bardzo aktywny sposób pomagać sobie nawzajem i innym mieszkańcom,
zauważają nieprawidłowości w działaniu innych podmiotów, pilnują porządku i reagują na działania
niezgodne z prawem . Są wśród nas tacy, którzy poświęcają swój czas dla Charzyków mieszkając
bardzo daleko … Angażują się w reklamę naszej miejscowości , chociażby opowiadając o niej
znajomym, czy nosząc koszulki z napisem Charzykowy poza granicami kraju. Są wśród nas i tacy,
którzy oferują pomoc finansową biedniejszym, fundują nagrody i sponsorują nasze imprezy.
Najważniejsze w roku 2011 dla „Charzy…” były dwie imprezy:
1) Jarmark Ekoturystyczny pt. „Czym Chata Bogata” ( odbył się 24 lipca 2011 roku)
2) Zawody Wędkarskie o Puchar Jeziora Charzykowskiego (odbyły się w sierpniu 2011 roku )
 III Jarmaku ekoturystyczny pt. „Czym Chata Bogata” odbył się jak zwykle w lipcu,
tym razem był to 24.07. 2011 roku . W roku bieżącym, podobnie jak i wcześniej, impreza
odbywała się wokół miejscowego amfiteatru i podobnie jak w roku uprzednim
skierowaliśmy ją 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.
Aby policzyć ewentualnych uczestników konkursów i gości odwiedzających jarmark, Stowarzyszenie
przygotowało specjalne nalepki dla wszystkich odwiedzających. Według naszej oceny w imprezie
wzięło udział ponad 1000 osób ( goście ) oraz 43 bezpośrednich uczestników imprezy, którzy
wystawiali swoje wyroby rękodzielnicze i artykuły promujące region, albo brali udział w występach
artystycznych, albo brali udział w przygotowaniu imprezy, np. GOK Chojnice. Tym wszystkim, jak
i sponsorom jarmarku, składam szczególne podziękowania .

2

Udało się nam pozyskać wielu wspaniałych i hojnych sponsorów, za co oczywiście serdecznie
dziękujemy szczególnie; właścicielom EUROSTANDARDU, Domu handlowego RESLER, właścicielowi
baru Przy Plaży w Charzykowach p. Olesińskiemu, Radzie Sołeckiej Charzykowy panu Leszkowi
Redzimskiemu, Drukarniom: Hegard i Druk‐ Kolor, właścicielom Zakładu Optycznego na ul. Młyńskiej
w Chojnicach, Cukierni Państwa Kuligowskich, właścicielom Restauracji NA SKARPIE i Ośrodka
wczasowego REJS, oraz właścicielom Domu Gościnnego MARKOWY i Punktu Informacji Turystycznej
w Charzykowach.
W tym miejscu należy podziękować również tym, którzy wystąpili na deskach amfiteatru i pomogli
nam uatrakcyjnić zakończenie jarmarku, a także i przede wszystkim członkom „Charzy…”, którzy
cały dzień, pracowali na rzecz udanej imprezy ekoturystycznej. Tak więc dziękuję przede wszystkim
Markowi , Jędrzejowi , Zygmuntowi i Jasiowi za sprawne przygotowanie całego placu, za wszystko co
zwie się robieniem porządku, za przygotowanie i powieszenie banerów, za noszenie ławek, stołów
i rozstawianie parasoli . Dziękuję Grażynie Sołtysiak za przygotowanie sprawne przeprowadzenie
loterii oraz za konferansjerkę wraz z Leszkiem Redzimskim, Mariolce Warnke dziękuję za
prowadzenie stoiska Informacji Turystycznej i sprzedaż różnych artykułów, Reni Zientarskiej za
prowadzenie zbiórki baterii, panu Gawreckiemu za prowadzenie konkursu polegającego na
umiejętnym sortowaniu odpadów niebezpiecznych, Tadeuszowi Tarce ‐ tradycyjnie za konkurs
węzłów żeglarskich, a Hani Sowisło i Iwonce Nojman za „prowadzenie kuchni” , za dokarmianie gości
ciastem i kawą w ciągu całego dnia. Dziękuję tym, którzy nam pomagali nie będąc członkami
Charzy… np. Robertowi Skórczewskiemu, Adamowi Spichalskiemu , Przemkowi Zientkowskiemu
i Krzysiowi Kloskowskiemu, Ewie Modrzejewskiej i Monice Michalewicz.
Lista uczestników jarmarku „Czym Chata Bogata” Charzykowy 24 .07. 2011 r.
1.

Kaszubskie Miody – firma H. Kosecki Brusy,

2.

Fungopol Brusy ( przetwory runa leśnego : borówki, grzyby żurawina ),

3.

Skwierawski Brusy – przetwory z runa leśnego,

4.

Wyroby garncarskie – p. Sela ( Gowidlino ),

5.

Biżuteria witrażowa – p. Rudnik – Chojnice,

6.

Witraże i malowane na szkle – p. Gierszewska – Chojnice,

7.

Na szkle malowane i witraże ‐ . K. Kiepiela – Człuchów,

8.

Ozdoby ze szkła witrażowego – p. Ewa Wilczyńska – Człuchów,

9.

Biżuteria robiona metodą decoupage – p. D. Babińska,

10.

Plecionki ze sznurka – p. A.Gula – Chojnice,

11.

Wyploty z brzozy – p. W. Workowicz ,

12.

Zabawki ekologiczne‐ drewniane – firma EKO‐TOYS z Osia,

13.

Hafty kaszubskie i borowiackie – p. Czaplewska z Melanowa,

14.

Hafty Kaszubskie i borowiackie ‐ p. Bonk z Tucholi,
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15.

Hafty kaszubskie i borowiackie – p. Zyta Kleszcz – Tuchola,

16.

Hafty kaszubskie i borowiackie – B. Rożniak – Tuchola,

17.

Hafty kaszubskie i borowiackie – Iwona Ziólkowska – Tuchola,

18.

Hafty i ptaszki – p. Baranowscy – Tuchola ,

19.

Biżuteria wykonywana ręcznie z gotowych elementów,

20.

Anioły drewniane – p. Chorutowie ,

21.

Obrazy ( akwarele ) – K. Warsińska ‐ Konarzyny,

22.

Obrazy – akwarele ‐ A. Stolp. – Charzykowy ,

23.

Pracownia pod Aniołem – p. B. Śledź ( Tuchola ),

24.

Informacja Turystyczna Charzykowy ( mapy i wydawnictwa dot. regionu ) ,

25.

Pamiątki regionalne ‐ PHU Charzykowy,

26.

Karczma „Ogrol”,

27.

Restauracja „Na Skarpie”,

28.

Park Narodowy Bory Tucholskie,

29.

Zaborski Park Krajobrazowy,

30.

Harcerskie Centrum Edukacji Ekologiczne w Funce,

31.

Nadleśnictwo Rytel,

32.

Wodne Ochotnicze pogotowie Ratunkowe – Charzykowy,

33.

Dom Wczasowy Jupiter i szkoła tańca,

34.

Młodzieżowy Dom Kultury – pokazy taneczne,

35.

Pokazy wokalne ‐ Kasia Gintzel, Afrodyta Bochenek,

36.

Kaszubski zespół dziecięcy „Bławatki”,

37.

Zaraz Wracam – zespół rockowy – Brusy,

38.

Nagła Zmiana Klimatu – zespół rockowy – Charzykowy,

39.

Bractwo Rycerskie Herbu TUR – Chojnice,

40.

Chojnicki Klub Żeglarski ,

41.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej GEMINI – Chojnice

42.

Szkoła Windsurfingu – Charzykowy,

43.

Gminny Ośrodek Kultury – nagłośnienie ‐ Chojnice,
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 W miesiącu sierpniu Marek Stępień i Tadeusz Tarka samodzielnie zorganizowali II 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 inne liczne i bogate nagrody dziękujemy przede wszystkim pani Dorocie Sobczak –
właścicielce sklepu żeglarsko‐ wędkarskiego, Leszkowi Redzimskiemu oraz właścicielom
sklepu wędkarskiego Aqua w Tesco.
Mam nadzieję, że dzięki licznym innym inicjatywom w ciągu czterech ostatnich lat, a także w roku
2011, sprawiliśmy, że jesteśmy coraz bardziej rozpoznawalni, że przeciętni mieszkańcy okolicy
wiedzą co to „Charzy i że mają o nas dobre zdanie.
 Tradycyjnie zorganizowaliśmy liczne marsze dla miłośników nordic walking i zawsze
informacje o tych imprezach umieszczaliśmy na stronie internetowej www.charzykowy.pl .
Udało się nam przejść i poznać niemal, że wszystkie turystyczne szlaki piesze w okolicy,
łącznie ze ścieżkami dydaktycznym Parku Narodowego Bory Tucholskie. Idea chodzenia
szlakami została dobrze przyjęta od samego początku naszych wypraw i będzie z pewnością
kontynuowana w bieżącym roku.
 Braliśmy udział w rajdzie ekoturystycznym , zorganizowanym przez ZPK , dzięki czemu
poznaliśmy również inny fragment naszej okolicy, a mianowicie okolice nad Zbrzycą,
W ostatnim roku wielokrotnie braliśmy czynny udział w sprzątaniu szlaków turystycznych i brzegów
jezior, m.in. :
 Już po raz kolejny wspólnie Z ZPK i CHKŻ oraz innymi organizacjami, braliśmy udział
w sprzątaniu brzegów J. Charzykowksiego i jak zwykle w tej społecznej pracy reprezentowali
nas : Marek Stępień, Tadeusz Tarka, Jędrzej Ilkowski, Renata Zientarska i Jasiu Goldsztrom.
 Braliśmy też czynny udział w akcji sprzątania szlaków turystycznych w powiecie chojnickim –
akcji, która miała miejsce w kwietniu 2011 roku, przed rozpoczęciem sezonu turystycznego,
z inicjatywy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Chojnickiego. W akcji tej:
Renata Zientarska, Bożena Stępień, Jasiu Goldsztrom i Marek Stępień posprzątali wyznaczony
żółty szlak im. Bruskiego oraz brzegi jezior Małe i Duże Głuche w okolicach leśnictwa
Chociński Młyn.
 Wczesną wiosną p. Bożena Stępień posprzątała samodzielnie brzegi rzeki Chociny na długości
ok. 4km.
 W czasie wędrówki czerwonym szlakiem Kaszubskim im. Rydzkowskiego posprzątaliśmy
pobocza drogi leśnej na odcinku od Czarniża do drogi woj. Chojnice – Kościerzyna – okolica
Męcikała.
 W grudniu zorganizowaliśmy akcję pt. „Zostań św. Mikołajem” – przygotowaliśmy
indywidualne paczki dla 8 rodzin z Charzyków ‐ wyznaczonych przez GOPS – w sumie było to
15 osób dorosłych i 22 dzieci oraz dodatkowo 2 osoby starsze i samotne.
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Sprawozdanie finansowe za rok 2011
1.
2.
3.
4.

Ilość członków ‐ 38 osób
Składki z roku 2011
1810,00
Nadpłata na rok 2012 30,00 zł + 15,00 zł. =
45,00
Wpłacone składki członkowskie w roku 2011 na konto ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
( razem z nadpłatą za rok 2012 )
RAZEM :
1855,00

Wyszczególnienie składek za rok 2011 :
Ilość osób z wpłaconą pełną składką od stycznia do grudnia 2011
Ilość osób z wpłatą za pół roku

28 x 60,00 zł. = 1680,00
1 x30,00 zł. =

30,00

3 x 30,00 zł. =

90,00

Ilość osób z wpłatą 0zł

4 x 00,00 zł. =

00,00

Ilość osób wpłat – za okres od grudnia 2011 roku

2 x 5,00 zł. =

10,00

Ilość osób z wpłatą od lipca do grudnia

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Razem

1810,00

Charzykowy, dnia 20.01.2012 rok

Podpis skarbnika

Halina Ilkowska

Komisja Rewizyjna

Maria Warnke

Przewodnicząca

Bożena Stępień
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