Sprawozdanie z działania Stowarzyszenia Przyjaciół
Miejscowości Charzykowy „Charzy…”
za 2012 rok

Liczba członków na koniec grudnia 2012r.: 36 osób i w tym: 34 osoby z członkowstwem powyżej roku, 2 osoby
od marca i 1 osoba od października.
Stowarzyszenie „Charzy…” powstało w grudniu 2008 roku , natomiast od stycznia 2011r. oficjalna nazwa
Stowarzyszenia brzmi Stowarzyszenie Przyjaciół Miejscowości Charzykowy. ( w skrócie nadal używamy słowa
„Charzy…”)
W czerwcu 2012 roku stowarzyszenie zostało wpisane do KRS pod Nr KRS: 0000425484, a więc od lata 2012r.
obowiązuje nas przyjęty wcześniej statut oraz działania zgodne ze statutem. Wiąże się to również
z przestrzeganiem wydatków zgodnie z zapisami w statucie. Od ubiegłego roku stowarzyszenie może
przyjmować nie tylko składki członkowskie ale również zgodnie z rozdziałem IV Statutu : darowizny, spadki,
zapisy dotacje, itp. Przypomnę, że :


Wszelkie środki pieniężne Stowarzyszenia powinny znajdować się na rachunku bankowym
(w naszym wypadku jest to rachunek w BGŻ).



Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansami zgodnie z obowiązującymi przepisami.



Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.



Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych uprawniony jest
Zarząd Stowarzyszenia reprezentowany przez wybranego na Walnym Zgromadzeniu Prezesa
lub jego zastępca łącznie z innym członkiem Zarządu.

Przypomnę również, 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
i sportowych .

lub

współorganizowanie

imprez

turystyczno

‐

rekreacyjnych

Wyżej wymienione cele realizujemy poprzez:
•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) ,
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• udział w szkoleniach ( np.. dot. pozyskiwania środków unijnych , szkolenie pt. „Nowoczesny marketing
w turystyce” )
• organizowanie imprez sportowo‐rekreacyjnych dla wszystkich chętnych uprawiających tzw. nordic walking
(np. marsze sylwestrowe i wycieczki do PNBT w różnych porach roku)
• pomoc uboższym, samotnym i rodzinom wielodzietnym (zorganizowaliśmy po raz drugi akcję pn.”Zostań
Św. Mikołajem”)
•branie udziału w różnych rajdach pieszych i innych imprezach organizowanych np. przez ZPK, PNBT
•uczestniczenie w wykładach przyrodniczych organizowanych przez PNBT,
•promowanie zachowań proekologicznych np. zachęcając mieszkańców do montowania paneli słonecznych,
zakładania gazu i innych urządzeń grzewczych, które nie trują środowiska, zapraszanie do akcji sprzątania
szlaków i lasów
•coroczne zawody wędkarskie o puchar J. Charzykowskiego,( w sierpniu 2012r. odbyły się III zawody o Puchar
J. Charzykowskiego zorganizowane przy współudziale Stowarzyszenia MEANDRY CHOCINY oraz PZW Chojnice w
porciej jachtowym w Charzykowach)
•coroczne organizowanie jarmarków ekoturystycznych pn.”Czym Chata Bogata” – w roku ubiegłym, w dniu
22lipca, odbył się już IV z kolei jarmark ekoturystyczny.
Zarówno członkowie jak i władze Stowarzyszenia z wielkim 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 .
Najważniejsze w roku 2012 dla Charzy… były nast. trzy imprezy:
1) IV Jarmark Ekoturystyczny pt. „Czym Chata Bogata” (odbył się 22 lipca 2012 roku)
2) III Zawody Wędkarskie o Puchar Jeziora Charzykowskiego (odbyły się w sierpniu 2012 roku)
3) Sprzątanie brzegów J. Charzykowskiego i szlaków turystycznych (marzec/kwiecień 2012r.)
4) I Grand Prix Borów Tucholskich w Nordic Walking (w roku 2012 odbyły się 4 duże imprezy z tego
cyklu)
5) II Akcja „Zostań Św. Mikołajem” (20 grudzień 2012r.)

Relacje wraz z dokumentacją fotograficzną z poszczególnych imprez zamieszczaliśmy systematycznie na
stronach www.charzykowy.pl oraz od jesieni 2012r. na stronie www.charzy.pl

Ad. 1
IV Jarmark Ekoturystyczny "Czym Chata Bogata" – relacja. Po raz kolejny pięknie, przyjemnie i
pożytecznie spędziliśmy niedzielę
w Charzykowach na jarmarku ekoturystycznym "Czym Chata Bogata"!
To już czwarty z kolei jarmark, który samodzielnie zorganizowało Stowarzyszenie Przyjaciół
Miejscowości Charzykowy "Charzy..." ze wsparciem finansowym wielu wspaniałych sponsorów
i przyjaciół. Nagłośnienie całej imprezy zapewnił GOK. W tym roku w roli konferansjera
zadebiutował Aleksander Libera, wspierany od czasu do czasu przez prezes Stowarzyszenia
"Charzy..." p. Bożenę Stępień. Dopisała pogoda, stoiska z rękodziełem i pyszne dania! Ze sceny
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rozbrzmiewała muzyka Big‐Bandu, tańczył zespół "Bławatki", wysłuchaliśmy także występów
braci Pawłowskich i Agaty Szark, Kasi Guentzel i Afrodyty Bochenek, przepięknie śpiewali też:
Radek Osiński i Irek Drobiński oraz Piotr Sołtysiński z córką Martyną
i Andrzej Banach. Imprezę porywającym "kaszubskim rockandrollem" zakończył zespół Karno
Zaraz Wracam ‐ szkoda, że przy tak nielicznej widowni!
Organizatorzy oznaczyli wszystkich uczestników jarmarku specjalnymi nalepkami, dzięki czemu
dowiedzieli się, że imprezę odwiedziło łącznie ponad 2 tys. osób. Na jarmarku wystawiło się 58
podmiotów (ze zgłoszonych 68). Bardzo dużym powodzeniem cieszyły się m.in. kozie sery z
Robaczkowa i Bydgoszczy, miody i swojski chleb z Brus, oleje tłoczone na zimno z Szamotuł,
nalewki z Kartuz, prześliczne drewniane zabawki z Chojnic i Słupska, ręcznie szyte lalki z
Leszna, pokaz pracy na kole garncarskim państwa Zaborowskich z Kamienicy Królewskiej oraz
występ Bractwa Rycerskiego TUR z Chojnic.
W tym miejscu pragniemy szczególnie mocno podziękować za wystawienie swoich
namiotów lub stoisk wszystkim twórcom i firmom, pracownikom PNBT oraz Nadleśnictwa
Rytel, HCEE w Funce oraz ZPK. Dziękujemy także ratownikom WOPR i strażakom OSP
Charzykowy.Z pewnością nie żałowali Ci, którym udało się zrobić ciekawe zakupy, a potem
wygrać jedną z licznych nagród zwłaszcza, że główną nagrodą w konkursie pt. "Czy znasz
Charzykowy i okolicę" był rower ‐ wylosowała go turystka z Goczałkowic! Aby wygrać jedną
z cennych nagród należało zrobić zakupy na jarmarku, a potem odpowiedzieć prawidłowo na
3 wylosowane pytania. Jedną z atrakcji jarmarku są konkursy dla dzieci, polegające na
zaliczeniu ścieżki zadań odpowiednio przygotowanych przez „Charzy…” ,ZPK, PNBT, HCEE,
CHKŻ, WOPR i Nadleśnictwo Rytel.
W imieniu Stowarzyszenia "Charzy.. " – Bożena Stępień
Fot. Renata Dyląg
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Aby policzyć ewentualnych uczestników konkursów i gości odwiedzających jarmark, Stowarzyszenie
przygotowało specjalne nalepki dla wszystkich odwiedzających. Według naszej oceny w imprezie wzięło udział
ok. 2 tyś. ( goście ) oraz 4co najmniej 60 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 .
Jak zwykle udało się nam pozyskać wielu wspaniałych i hojnych sponsorów, bez których wielu wspaniałych
nagród dla dorosłych i dla dzieci. Dziękujemy szczególnie : właścicielom Firmy MARBRUK, DOBRY DACH,
państwu Kalinowskim, Beacie i Zygmuntowi działającym w imieniu T.U.WARTA w Świeciu, Wyższej Szkole
Gnieżnieńskiej i Panu Gawreckiemu, właścicielom Domu handlowego RESLER, Właścicielom Sklepu Sportowo –
Turystycznego przy ul. Sukienników w Chojnicach oraz Tomaszowi Kierskiemu właścicielowi sklepu ROWERY
naprawa – serwis – sprzedaż, właścicielom sklepu z zabawkami przy ul. Wysokiej w Chojnicach, właścicielowi
baru Przy Plaży w Charzykowach, Adamowi Spichalskiemu – właścicielowi karczmy OGROL, pani H. Just, Radzie
Sołeckiej Charzykowy, Drukarniom: Hegard i Druk‐ Kolor, właścicielom Restauracji NA SKARPIE, radnym
powiatowym: Andrzejowi Sabiniarzowi, Aleksandrowi Mrówczyńskiemu, Adamowi Sawickiemu i Bożenie
Stępień.
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. Szczególnie mocno należy podziękować za wystawienie
swoich namiotów lub stoisk wszystkim twórcom i firmom, pracownikom PNBT oraz Nadleśnictwa Rytel, HCEE
w Funce oraz ZPK. Dziękujemy także ratownikom WOPR i strażakom OSP Charzykowy za zorganizowanie
pokazów ratownictwa , a GOK za współpracę i nagłośnienie imprezy.
Z pewnością nie żałowali Ci, którym udało się zrobić ciekawe zakupy, a potem wygrać jedną z licznych nagród
zwłaszcza, że główną nagrodą w konkursie pt. "Czy znasz Charzykowy i okolicę" był rower ‐ wylosowała go
turystka z Goczałkowic! Aby wygrać jedną z cennych nagród należało zrobić zakupy na jarmarku, a potem
odpowiedzieć prawidłowo na 3 wylosowane pytania. Jedną z atrakcji jarmarku są od 4 lat konkursy dla dzieci,
które muszą pokonać prawdziwy tor przeszkód aby zdobyć pieczątkę potwierdzającą udział w konkursie,
zadaniu, pokazie, itp.
Tak więc dziękuję przede wszystkim Markowi, Krzysiowi, Jędrzejowi, Zygmuntowi, Jasiowi, Arturowi, Maćkowi
Andrzejowi i Tomkowi, za sprawne oznakowanie terenu, za rozstawianie namiotów, przygotowanie całego
placu, za wszystko co zwie się robieniem porządku, za przygotowanie i powieszenie banerów, za noszenie
ławek, stołów i rozstawianie parasoli . Za prowadzenie całości konkursu przyrodniczego w zamian za
pracowników ZPK ‐ dziękujemy Renacie Zientarskiej i jej córce Eli. Za prowadzenie konkursu segregacji
odpadów dziękujemy panu Gawreckiemu i pani Sowisło. Łucji, Mariolce, Beacie i Halinie za prowadzenie całej
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loterii dla dzieci i dorosłych, którą przygotowała Grażyna Sołtysiak i ja. Tadeuszowi Tarce ‐ tradycyjnie za
konkurs węzłów żeglarskich, dziękujemy wszystkim, którzy piekli ciasta oraz Sylwii Fryca za kawę i
przygotowanie obiadu dla organizatorów. Dziękuję tym, którzy nam pomagali nie będąc członkami Charzy… np.,
Przemkowi Zientkowskiemu, Ewie Modrzejewskiej i Monice Michalewicz.
Pragnę przypomnieć, że na początku marca 2012r. Stowarzyszenie „Charzy…” uzyskało nominację i otrzymało
statuetkę w kategorii „ impreza roku 2011 „ od organizatorów corocznej gali pn. DOKONANIA ROKU
w powiecie chojnickim.

Ad.2
Podsumowanie III Zawodów Wędkarskich o Puchar Jeziora Charzykowskiego
Wyniki III zawodów wędkarskich o puchar J.Charzykowskiego
I miejsce p. Jan Kuczyński z Człuchowa
II miejsce p. Krzysztof Larek z Chojnic
III miejsce p. Dariusz Czapiewski z Bydgoszczy
IV miejsce p.Piotr Rybarczyk z Solca Kujawskiego
V miejsce p. Piotr Nowak z Torunia
VI miejsce p. Marek Masloch z Chojnic .
Najlepsi wędkarze otrzymali puchary, natomiast wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane
przez "Charzy...", "MEANDRY CHOCINY" , Polski Związek Wędkarski, Zaborski Park Krajobrazowy, Sklep
Żeglarsko ‐ Wędkarski z ul. Piłsudskiego , NUR‐Center i AQUA‐Impex Wędkarstwo.
Uczestników zawodów nakarmiono grochówką ufundowaną przez Karczmę OGROL
w Chojnicach. Największą rybę złowił p. Piotr Rybarczyk za co otrzymał puchar i dodatkową nagrodę.
Organizatorzy: Stowarzyszenia "Charzy..." i "Meandry Chociny". Sędzią głównym zawodów był pan
Henryk Kordecki
z PZW.

Ad.3

Regulamin Grand Prix Borów Tucholskich
w nordic walking na rok 2012
1.

Cel cyklu imprez :



Popularyzacja i upowszechnienie chodzenia z nordic walking jako najprostszej
formy aktywności ruchowej;
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Popularyzacja czynnego wypoczynku wśród młodzieży i dorosłych



Promocja Powiatu Chojnickiego , a szczególnie : miejscowości Charzykowy
Zaborskiego Parku Krajobrazowego i Parku Narodowego „Bory Tucholskie”
i miasta Chojnice na terenie kraju;



Przygotowanie atrakcyjnej i widowiskowej imprezy ekoturystycznej dla
mieszkańców całego regionu

2.

Organizatorzy : Stowarzyszenie Przyjaciół Miejscowości Charzykowy , Zaborski
Park Krajobrazowy, Park Narodowy „Bory Tucholskie” , Promocja Regionu
Chojnickiego

3.

Współorganizatorzy: firma R‐net .

4.

Terminy imprez :



IV Wiosenny rajd z nordic walking ‐ niedziela ‐ 25.03.2012r.



Pieszy rajd konstytucyjny z Nordic Walking



III rajd ekoturystyczny szlakami ZPK ‐

16.06.2012r.



Szlakami PNBT

22 .09 2012r.

‐ 03.05. 2012r.

UWAGA !!! Do każdej imprezy może obowiązywać odrębny regulamin publikowany
na podanych niżej stronach internetowych.
5.

Uczestnictwo:
Prawo do udziału w imprezach mają wszyscy, którzy mogą podejmować wysiłek
fizyczny na własną odpowiedzialność. Uczestnicy poniżej 16 roku życia mogą
uczestniczyć w imprezie z prawnym opiekunem.

6.

Kategorie wiekowe mogą być stosowane tylko w niektórych – wybranych
imprezach
Z NORDIC WALKING :

7.

Nagrody: po każdej imprezie DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA:



pamiątkowe znaczki – butony



poczęstunek



na zakończenie Grand Prix puchary + drobne nagrody za I‐III miejsca
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losowanie atrakcyjnej nagrody głównej wśród wszystkich uczestników, którzy
zaliczyli wszystkie 4 imprezy

8.

Punktacja:



Za przejście każdego kilometra 1 punkt (1 pkt/ 1 km)



Organizator każdej imprezy może określić zdobycie punktów dodatkowych
w swoim regulaminie.

9.

Zgłoszenia: indywidualnie lub telefonicznie na adres i telefon podawane
w oddzielnych ogłoszeniach

10.

Informacji na temat imprez udzielają organizatorzy Grand Prix Borów
Tucholskich



Bożena Stępień tel. 604 647 671 mail : markowy.charzykowy@wp.pl



Mariusz Grzempa ZPK tel. 52 396 09 64 mail: zpk@pomorskieparki.pl



PNBT



Promocja Regionu Chojnickiego tel. 52 397 05 97 mail: promocja@chojnice.pl

11.

Postanowienia końcowe:



Imprezy będą się odbywały bez względu na warunki atmosferyczne.



Po każdej imprezie zebrane punkty przez uczestników będą odnotowane
w specjalnym zeszycie.



Na każdej imprezie uczestnicy będą oznakowani numerami, bądź otrzymają
jednakowe znaczki lub koszulki, chusteczki, opaski itp.



Na każdą imprezę uczestnicy docierają na własny koszt, chyba, że
w regulaminie danej imprezy pojawi się inna propozycja.



Organizatorzy imprez mogą wprowadzić tzw. wpisowe , o którym poinformują
w oddzielnych dla każdej imprezy regulaminach .



Podsumowanie imprezy na walnym zebraniu Stowarzyszenia Przyjaciół
Miejscowości Charzykowy ( w dniu 02.02.2013r.)



Organizatorzy przewidują modyfikację regulaminu w Grand Prix Borów
Tucholskich 2013r.

tel. 52 39 88 397 mail: sekretariat@pnbt.com.pl

12. Regulaminy poszczególnych imprez Grand Prix publikowane są na stronach :
A.

www.charzykowy.pl i www.charzy.pl

B.

www.zaborskipark.pl

C.

www.park.borytucholskie.info

D.

www.promocja.chojnice.pl
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Poniżej loga poszczególnych etapów Grand Prix i wzory znaczków typu buton:

Stowarzyszenie „Charzy…”

Zaborski Park Krajobrazowy

Promocja Regionu Chojnickiego

Park Narodowy Bory Tucholskie

1. Udane powitanie wiosny 2012 r. ! 25 marca miał miejsce I rajd pieszy
Grand Prix Borów Tucholskich w nordic walking !
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Pierwszy rajd z kijkami z cyklu GRAND PRIX Borów Tucholskich w NORDIC WALKING to kolejna udana
impreza zorganizowana przez Stowarzyszenie "Charzy..." , w której uczestniczyło 40 osób
z Charzyków, Chojnic, Brus, Lichnów, Czyczków, Powałek, Chojniczek i Świecia.
Jak widać na zdjęciach przedział wiekowy uczestników był bardzo zróżnicowany. Trasa rajdu zaczynała
się w Charzykowach i wiodła przez Chojniczki, "Hubertówkę", wzdłuż granicy PNBT do Funki (w sumie
ok. 10 km). Rajd zakończono pieczeniem kiełbasek na ognisku. Organizatorzy częstowali także
grochówką, którą sponsorowała Karczma OGROL. Poza tym jak przystało na dobrze zorganizowaną
imprezę, uczestnicy rajdu otrzymali pamiątkowe znaczki i oczywiście punkty za przejście 10 km trasy.
Przypominamy, że cały cykl GRAND PRIX to 4 imprezy z nordic walking w roku 2012, w których trzeba
wziąć udział, aby zdobyć główną nagrodę. Więcej na temat Grand Prix na stronach:
www.charzykowy.pl, www.zaborskipark.pl, na stronie Promocji Regionu Chojnickiego, Parku
Narodowego „Bory Tucholskie” a także na stronie Gminnego Ośrodka Kultury (GOK CHOJNICE).

2. Konstytucyjny etap Grand Prix Borów Tucholskich w nordic walking !
W Święto Konstytucji 3 maja

‐

II rajd pieszy z cyklu Grand Prix Borów Tucholskich
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w Nordic Walking odbył się tak jak zaplanował jego główny organizator, czyli Promocja Regionu Chojnickiego.
Pod Punktem Informacji Turystycznej w Charzykowach zebrała się całkiem spora grupa "patyczaków" ( tak
podobno nazywają nas w Warszawie) czy jak kto woli "kijkarzy" , która pod opieką i przewodnictwem Prezes
Stowarzyszenia "Charzy..." – p. Bożeny Stępień, ruszyła wcześniej ustalonym – niebieski szlakiem BRDY do
Chojnic. Na zakończenie rajdu ‐ w chojnickiej fosie uczestnicy otrzymali od organizatora pamiątkowe znaczki
oraz poczęstunek z kuchni polowej. Odpoczywając, wysłuchali koncertu miejscowej kapeli, a potem ruszyli
dalej... w drogę powrotną. Oprócz Chojniczan i mieszkańców Charzyków , w rajdzie brali udział także liczni
turyści, m.in. z Koszalina, Torunia i Warszawy oraz mieszkanki Brus. Następna impreza z cyklu Grand Prix
odbędzie się 16 czerwca i zorganizuje ją Zaborski Park Krajobrazowy !
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3 . Kolejny z rajdów w ramach cyklu Grand Prix zorganizowany perfekcyjnie przez
Zaborski Park Krajobrazowy w dniu 16 czerwca 2012roku !
Już o godz. 7.45 – miała miejsce zbiórka uczestników w Chojnicach i stąd ‐ wyjazd autokarem przez
Charzykowy (parking przy Hotelu Bellevue godz.8.15) i Swornegacie (parking przy kościele godz. 8.45).
Start z parkingu leśnego przy moście na rzece Zbrzycy,w okolicy Jeziora Śluza i przejście niebieskim
szlakiem pieszym Zbrzycy do Śluzy, potem do Parszczenicy, Modziela, wzdłuż Jezior: Długie, Księże do
leśniczówki Laska, dalej szlakiem do Laski i Widna. Długość trasy ok. 17 km. Opiekunami grupy byli :
Mariusz Grzempa, i leśniczy Tomir Kubicki. Dopisała zarówno pogoda jak i uczestnicy, których na
dłuższej trasie było ponad dwudziestu. Dla uczestników całego rajdu przygotowano dwie trasy piesze i
dwie trasy rowerowe o zróżnicowanej długości. Zakończenie imprezy zaplanowano przy piecu
chlebowym w Widnie. Wszyscy uczestnicy otrzymali specjalne znaczki i rajdowe koszulki,
a na mecie poczęstunek.
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4. Jesienne GRAND PRIX BORÓW TUCHOLSKICH w nordic walking
z Parkiem Narodowym „Bory Tucholskie”
W sobotę, 22 września, miała miejsce bardzo udana impreza czwartej części rajdu z nordic walking w
ramach GRAND PRIX BORÓW TUCHOLSKICH , którą tym razem

zorganizował Park Narodowy

”Bory Tucholskie”. W rajdzie brało udział 42 uczestników, w tym jak zwykle mieszkańcy

Chojnic, Brus i
Charzyków,
pani
sołtys
Powałek
oraz
gościnnie
panie
z
Sopotu
i Gdańska. Wszyscy wędrowali czarnym szlakiem rowerowym z Drzewicza do Bachorza o długości ok. 8km pod
opieką przewodnika PNBT. Impreza była świetnie zorganizowana, uczestnikom zapewniono dojazd do
Drzewicza specjalnym autokarem , wszyscy zostali obdarowani specjalnymi znaczkami i wydawnictwami PNBT .
Na zakończenie rajdu w bazie edukacyjnej PNBT w Bachorzu, zorganizowano nam ciepły i obfity poczęstunek.
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Ad. 5
Podsumowanie akcji "Zostań Św. Mikołajem"

Organizatorzy akcji "Zostań Św. Mikołajem" (Stowarzyszenie "Charzy...") bardzo dziękują wszystkim tym
rodzinom, które przygotowały paczki dla rodzin wielodzietnych i osób samotnych w naszej miejscowości.
W sumie obdarowaliśmy ponad 60 osób, w tym już prawie 30 dzieci. Każdy otrzymał od na osobisty prezent
oraz art. na stół świąteczny, dzieci dodatkowo art. szkolne. Jesteśmy dumni z Charzykowian, którzy już po raz
drugi wzięli udział w tej akcji, ale i z tych, którzy przyłączyli się do nas po raz pierwszy
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Inne działania oraz imprezy ważne dla członków i sympatyków „Charzy…” w 2012r.
1. Walne zebranie członków Stowarzyszenia NA SKARPIE oraz wieczorek karnawałowy (luty 2012r.)
2. Rejs w Noc Świętojańską (23/24.06.2013r.)
3. Podsumowanie IV jarmarku ekoturystycznego „Czym Chata Bogata” – Fojutowo ( sierpień 2012r.)
4. Sprzątanie lasu przy ulicach : Wzgórze, Podleśna i Leśna w Charzykowach (20 wrzesień)
5. Zakończenie roku 2012 ‐ IV –ty sylwestrowy marsz z nordic walking dla członków i sympatyków
Stowarzyszenia „Charzy…”zakończony wieczorkiem sylwestrowym.
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