Sprawozdanie z działalności za rok 2015r.

Stowarzyszenie powstało i działa już w 2009 roku. Na dzień 31.12.2015r. liczy sobie 48
członków. W 2015r. złożyliśmy wniosek do KRS o dokonanie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej
oraz w nazwie Stowarzyszenia. Od tego roku możemy oficjalnie używać skrótu „Charzy...”
w dokumentacji Stowarzyszenia. 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 2015 na koncie stowarzyszenia, w Banku BGŻ, było 1917,83 zł. + 67,79
przechowywane w gotówce. Razem saldo wszystkich środków Stowarzyszenia na koniec 2015 r.
wynosiło 1.985,62 zł.

Najważniejsze w roku 2015 dla Charzy… były nast. imprezy i działania :
1) VII Jarmark Ekoturystyczny pt. „Czym Chata Bogata” (odbył się 25 lipca 2015 roku)
2) Sprzątanie brzegów J. Charzykowskiego i szlaków turystycznych (kwiecień 2015r. r.)
I sprzątanie brzegów rzeki Chociny. (kwiecień 2015r.)
3) IV Grand Prix Borów Tucholskich w Nordic Walking (w roku 2014 odbyło się 10 dużych imprez z
tego cyklu, w tym 6 rajdów zorganizowanych bezpośrednio przez „Charzy…” )
4) V Akcja „Zostań Św. Mikołajem” (finalizowana 24 grudnia 2015r.)
5) Udział w Finale charzykowskiego WOŚP

Wszystkie relacje z organizowanych i współorganizowanych imprez wraz z dokumentacją fotograficzną
zamieszczaliśmy systematycznie na stronach www.charzykowy.pl, na fb Stowarzyszenia „Charzy…” oraz
w lokalnych mediach.
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Ad.1 VII Jarmark „Czym Chata Bogata”
VII Jarmark odbywał się w dniu 25 lipca 2015r. pod hasłem „Pomorskie Święto Raka Szlachetnego” oraz
„Porządek w Praktyce”.

Pragniemy podziękować wszystkim wystawcom, sponsorom i współorganizatorom za udział
w VII Jarmarku "Czym Chata Bogata" w Charzykowach, zorganizowanym przez Stowarzyszenie
"Charzy...". Dziękujemy także za udział w "Święcie Raka" i konkursach zorganizowanych przez
ZZO Nowy Dwór pod hasłem "Porządek w praktyce".
Jak na kapryśną aurę możemy uznać, że ludzi na Jarmarku było bardzo dużo. Rozdaliśmy bowiem
prawie 1000 naklejek uczestnikom naszego święta. W tym czasie odbyło się wiele pokazów i
konkursów, a na scenie przez cały dzień odbywały się występy i koncerty. Wszyscy byliśmy
mocno zajęci na stoisku organizatora oraz na stoiskach edukacyjnych, co świadczy o dużym
zainteresowaniu tym co i jak robimy. Rozlosowaliśmy liczne nagrody wśród wystawców, wśród
kupujących i upominki dla urodzonych pod znakiem zodiakalnego raka. Nagrodę główną VII
Jarmarku, którą jest tradycyjnie rower, wygrał tym razem mieszkaniec Chojnic - p. Janusz
Babiński.
Jeszcze raz bardzo dziękujemy parkom krajobrazowym i ZZO, ponieważ dochodzą do nas głosy,
że największą wartością, poza intrygującym tematem ochrony raka szlachetnego, który łączył
większość naszych stoisk, było wspólne zaistnienie niemal wszystkich Parków
w jednym miejscu! Tym razem było widać jak wiele można zrobić wspólnymi siłami. Stoiska
były na tyle różne i atrakcyjne, że każdy mógł znaleźć coś dla siebie, dotknąć żywego raka, czy
chociażby wziąć udział w grze terenowej. Jak na razie słyszeliśmy tylko pozytywne komentarze,
co oczywiście nie przysłania nam oczu na ewentualne korekty :)
Będę też powtarzała opinię Darka Podbereskiego, któremu szczególnie dziękuję za oprawę
i prowadzenie, że warto zastanowić się nad organizacją takich wspólnych imprez na przyszłość,
gdyż są one szczególnie doceniane przez odwiedzających nasze jarmarki. Warto dodać, że
wydano 317 kart do zabawy polegającej na zbieraniu pieczątek i 90 kart do gry terenowej pn.
"Idzie rak nieborak".
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Dziękuję szczególnie gorąco sponsorom bez których nie odbyłoby się wiele konkursów i występów: Gminie
Chojnice, Powiatowi Chojnickiemu, Sołectwu Charzykowy, ZZO Nowy Dwór, ośrodkom wczasowym:
KASZUB i MIKOMANIA, p. P. Kalinowskiemu, Józkowi Kołakowi i p. Sylwii Fryca z Restauracji "NA SKARPIE"
, Firmie RESLER, Adamowi Spichalskiemu z Karczmy OGROL i p. M. Adamczewskiemu (bar przy plaży).

Ad.2 Sprzątanie brzegów J. Charzykowskiego i rzeki Chociny.
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.
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Kolejna piękna, wiosenna akcja Stowarzyszenia "Charzy..." . Tym razem w ramach sprzątania
szlaków turystycznych zorganizowano sprzątanie rzeki Chociny, którą członkowie i sympatycy
"Charzy..." sprzątają regularnie przed sezonem turystycznym.
W tym roku rzekę sprzątało łącznie 18 osób z brzegów i kajaków, a kajaki dostarczył bezpłatnie
p. Tomasz Szada Borzyszkowski z Domu Wczasowego "Brzozowe Zacisze" ze Swornegaci, za co
bardzo mu dziękujemy.
Po raz kolejny do akcji włączyli się również pracownicy ZZO Nowy Dwór. Śmieci jest mniej,
chociaż tak naprawdę bardzo duży bagażnik samochodu ZPK był pełen.
Na zakończenie akcji jak zwykle zorganizowaliśmy ognisko i poczęstunek pieczonymi
kiełbaskami. Wszyscy uczestnicy akcji otrzymali też pamiątkowe koszulki od Zaborskiego Parku
Krajobrazowego.

Ad. 3 IV Grand Prix Borów Tucholskich w Nordic Walking
Kolejny cykl rajdów w ramach Grand Prix Borów Tucholskich w Nordic Walking 2015 rozpoczęliśmy od
pozyskania środków z Gminy Chojnice. W ramach tego dofinansowania dla organizacji samorządowych
otrzymaliśmy 1500,00 zł. Pieniążki przeznaczyliśmy m.in. na zakup 2 termosów do kawy i herbaty, na
opłacenie przewozu uczestników 2 rajdów: na trasie Chojnice – Funka – Chociński Młyn w dniu
01.03.2015r. i Chojnice‐ Charzykowy – Babilon w dniu 13.04.2015r. oraz na dofinansowanie posiłków
regeneracyjnych. Pozostałe koszty pokrywali sami uczestnicy oraz w niewielkim stopniu również
Stowarzyszenie „Charzy…” . Pozyskane środki zostały wydane w 100% i rozliczone na początku stycznia
2016r.
Rajdy w ramach Grand Prix Borów Tucholskich odbywały się co miesiąc z wyłączeniem lipca i sierpnia.
„Charzy…” zorganizowało samodzielnie 6 rajdów, a pozostałe współorganizowało razem z Nadleśnictwem
Rytel, ZPK i PNBT. Uczestnicy rajdów otrzymali specjalne książeczki, w których zapisują i potwierdzają
pieczątkami organizatorów przebyte trasy, kilometry i zdobyte punkty. Na koniec 2015r. wyłoniliśmy
liderów Grand Prix Borów Tucholskich w Nordic Walking. Są to oczywiście osoby, które uczestniczyły
w rajdach zaliczanych do Grand Prix i w bieżącym roku będą walczyły o dalsze punkty. Przypominam, że
wg. regulaminu Grand Prix należy zdobyć aż 1000 pkt. na brązową odznakę turystyczną.
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1. Resler Krzysztof 444pkt Chojnice
2. Stępień Bożena 410,5pkt Charzykowy
3. Resler Łucja 339,5pkt
Chojnice
4. Zientarska Renata 314pkt Charzykowy
5. Kłosowska Ewa 272pkt
Tuchola
6. Schulz Salomea 267pkt
Charzykowy
7. Schulz Reiner 239pkt
Charzykowy
8. Dalecka Ewa 238,5pkt
Charzykowy
9. Gałczyńska Romana 233,5pkt Charzykowy
10. Ilkowski Jędrzej 213pkt
Charzykowy

1) I rajd w dniu 01.03.2015r. na trasie Chociński Młyn – Funka zorg. przez „Charzy…”
W rajdzie wzięło udział prawie 70 osób. Z uwagi na duże zróżnicowanie wiekowe i bardzo duże
zainteresowanie rajdem, organizatorzy podzielili uczestników na 2 grupy, które przeszły trasę
z Chocińskiego Młyna do Funki. Przewodnicy opowiadali po drodze o Zaborskim Parku
Krajobrazowym, Chocińskim Młynie, Małych Swornegaciach, J.Charzykowskim, o Bachorzu
i Parku Narodowym "Bory Tucholskie". Na zakończenie przeprowadzono wśród uczestników
konkurs i poczęstowano wszystkich grochówką.

2) II rajd w dniu 12.04.2015r. miał miejsce na trasie Babilon – Charzykowy pn. „Wiosna na żółtym

szlaku J. Bruskiego” zorganizowany przez „Charzy…”. Trasa prowadziła przez Starą Rogoźnicę ,
Czarnoszyce i Górę Wolność. Łącznie prawie 13km. Na Gorze Wolność czekał na wszystkich
posiłek regeneracyjny ‐ jak widać na zdjęciach kolejka do kotła z grochówką była dość długa, a
Marek Stępień wcielił się na tę okazję w rolę kucharza.
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3) III rajd odbył się w dniu 17 maja i przebiegał kolejnym odcinkiem żółtego szlaku J.Bruskiego brzegami
J. Charzykowskiego na trasie Małe Swornegacie – Babilon (most na Brdzie) i powrót do Małych
Swornegaci. W rajdzie brało udział 40 osób , grupa zaliczyła 14km. Na zakończenie poczęstowano
uczestników kawą i drożdżówką.

4) IV rajd ‐ zorganizowany w 20.06.2015r. przez ZPK oraz Nadleśnictwa Rytel, Przymuszewo
i Osusznica na 5‐lecie Rezerwatu Biosfery. Trasa zaliczana do Grand Prix liczyła 18km i wiodła z Zielonej
Chociny przez lasy do Swornegaci i dalej do Kokoszki, gdzie spotkały się wszystkie grupy biorące udział w
tym rajdzie. ( 2 rowerowe i 2 piesze). Jak zwykle na zakończenie odbył się piknik, na którym poczęstowano
utrudzonych Radowiczów ciepłym posiłkiem.
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5) V rajd zorganizowany przez PNBT odbył się w dniu 27 września 2015r. po szlakach Parku Narodowego
„Bory Tucholskie” (Bachorze‐dąb Bartuś‐ Jezioro Płęsno – niebieski szlak rowerowy – wydma
śródlądowa – Bachorze , łącznie 11 km).
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6) VI rajd zorganizowało Nadleśnictwo Rytel w dniu 23.10.2015r. pod hasłem „Jesień w Lesie” W rajdzie
uczestniczyło 70 osób, które pod przewodnictwem p. Marka Pałaszyńskiego przeszły trasę od
Wyłuszczarni Nasion w Klosnowie do tzw. Zielonego Pałacu w Nadleśnictwie Turowiec i z powrotem do
Klosnowa (łącznie 16km), gdzie na uczestników czekało przygotowane już ognisko oraz ciepły posiłek
regeneracyjny. Marek Pałaszyński zadbał o to, aby uczestnicy rajdu wynieśli wiedzę o walorach
przyrodniczych Nadleśnictwa oraz prowadzonej przez leśników zrównoważonej gospodarce leśnej.
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7) VII rajd pod hasłem „Jesień na szlaku J.Bruskiego” zorganizowało „Charzy…” w dniu 22.11.2015r.
Pomimo nie sprzyjającej pogody na tę późno jesienną wyprawę zgłosiło się 50 osób. Tym razem
rajdowicze przeszli trasę wokół jezior : Długiego i Karsińskiego od Kokoszki przez Swornegacie, Park
Narodowy „Bory Tucholskie”, Małe Swornegacie by wrócić do Kokoszki . Przeszli w ten sposób cały pieszy
żółty szlak im. J.Bruskiego, którego zaliczenie rozpoczęto w Charzykowach 01.03.2015r.

8) VIII Mikołajowy Rajd pieszy – zorganizowany został z myślą o najmłodszych w dniu 6 grudnia 2015r.
przez „Charzy…” pn.„Szukamy Św. Mikołaja”. Dzięki gościnności Nadleśnictwa Rytel mogliśmy skorzystać
z pięknie przygotowanego miejsca na ognisko za Wyłuszczarnią Nasion w Klosnowie. Obecny na
zakończeniu Mikołaj wręczał paczuszki ze słodyczami wszystkim dzieciom, które tego dnia wraz
z rodzicami szukały w lesie odpowiednich znaków i wypełniały przygotowane dla nich zadania. Na
spotkanie z dziećmi dotarł również p. Marek Pałaszyński z workiem pełnym szyszek szczęścia. W rajdzie
dla dzieci uczestniczyło łącznie ponad 60 osób. Drugą grupę, dorosłych i bardziej wymagających
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kijowiczów, po okolicznych trasach prowadził tego dnia Krzysztof Resler. Grupa przeszła 12km
zdobywając kolejne punkty w ramach GRAND PRIX. Cała grupa liczyła tego dnia 100 osób.

9) IX rajd sylwestrowy – ostatni pieszy rajd 2015r. w ramach Grand Prix Borów Tucholskich w Nordic
Wolking zorganizowany został przez „Charzy…” 31.12.2015r. Rajdy sylwestrowe stały się już naszą
tradycją i wizytówką. Każdego roku grupa chętnych do spędzenia Sylwestra w lesie razem z „Charzy…” się
powiększa i dlatego w tym roku zorganizowaliśmy zakończenie z ogniskiem i poczęstunkiem pod
grzybkiem Wyłuszczarni Nasion w Klosnowie. Po raz kolejny dziękujemy za to Nadleśnictwu Rytel
i Markowi Pałaszyńskiemu. Grupę prawie 50 osób prowadziła po wcześniej odpowiednio oznakowanych
duktach leśnych Nadleśnictwa Rytel Renata Zientarska. W rajdzie sylwestrowym, w towarzystwie
rozgwieżdżonego nieba przeszliśmy prawie 8 km .
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Ad.4. V Akcja „Zostań Św. Mikołajem” (finalizowana zawsze 24 grudnia)
W tegorocznej akcji przygotowaliśmy paczki dla 75 osób samotnych , starszych i wielodzietnych, w tym dla
32 dzieci. 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.

Ad.5. Udział w finale charzykowskiego WOŚP 2015.

11 stycznia o godz. 15.30 w świetlicy szkoły w Charzykowach stowarzyszenie "Charzy..." wspólnie
z sołtysem naszej miejscowości zorganizowało spektakl teatralny dla dzieci pt. "Baśń zimowa ‐
przygody bałwanka", oraz zabawę z klaunem Stefcio. Wszystko dla dzieci w wieku od 0 do 10 lat.,
a więc m.in. dla tych, dla których grała orkiestra WOŚP w 2015 roku. Na tę okazję sprowadzono
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aktorów Teatru GARGULEC z Gdyni. W czasie trwania imprezy były zbierane pieniążki do puszek
na WOŚP. Całość imprezy finansowały rady sołeckie dzieci chodzących do szkoły w
Charzykowach oraz Stowarzyszenie "Charzy..." . Dziękujemy także dyrekcji naszej szkoły w
Charzykowach za udostępnienie Sali sportowej na spektakl.

Podsumowując sprawozdanie pragnę podziękować wszystkim za pomoc w organizacji naszych
cyklicznych imprez, a szczególne Renacie Zientarskiej za prowadzenie Grand Prix Borów
Tucholskich i Markowi Stępień za fizyczną pomoc przy dosłownie wszystkich naszych działaniach.
Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Rozdział V pkt. 13 e zwracam się do Komisji Rewizyjnej oraz
Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Zarządowi.
Do niniejszego sprawozdania dołączam sprawozdanie finansowe, które po wstępnej kontroli
przez buro rachunkowe zostanie przesłane również do US w Chojnicach.
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