
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 
Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA NASZE PRZYWORY 

W ROKU 2016

I. Dane organizacji :

STOWARZYSZENIE NASZE PRZYWORY

Ul. Wiejska 83, 46-050 Przywory

NIP: 9910492683 REGON: 161427475

KONTO: 06 8884 0004 2003 0031 9450 0001

e-mail : naszeprzywory@op.pl

KRS  0000391542        wpis z dnia 14.07.2011

Zarząd :

prezes – Patrycja Bartylla

V-ce prezes – Maciej Poloczek

skarbnik – Ewa Szymik

sekretarz – Aleksandra Poloczek

członkowie – Zbigniew Jackowski

                       Krystyna Dyga

                       Dawid Dyga

Komisja rewizyjna :
przewodniczący – Jadwiga Kubiak
członkowie – Monika Silarska
                      Lucyna Gajda

Cele statutowe :
    Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu 
aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego. Wspieranie zrównoważonego rozwoju wsi 
Przywory, polegającego na integracji ładu środowiskowego, gospodarczego, społecznego i 
przestrzennego. Promowanie Przywór, gminy Tarnów Opolski oraz Regionu Opolskiego i jego 
mieszkańców. Wspieranie rozwoju kulturalno – sportowego i oświatowego. Organizacją wypoczynku 
dzieci i młodzieży. Prowadzenie placówek oświatowych. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz 
profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych. Podejmowanie działań służących rozwojowi 
przedsiębiorczości. Wspieranie rozwoju infrastruktury rolniczej, pozarolniczej i wiejskiej. Ochroną 
dziedzictwa kulturowego. Pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych.

II. Zasady, formy i zakres działalności

Stowarzyszenie  opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków i działaczy.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1. naukę, edukację, oświatę i wychowanie, 
2. działalność w zakresie upowszechniania kultury i sztuki, 
3. podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej oraz rozwój świadomości obywatelskiej i 

kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa narodowego, 
4. upowszechnianie krajoznawstwa oraz organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, 
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5. działalność z zakresu ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 
6. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
7. prowadzenie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 
8. działalność charytatywną i na rzecz osób niepełnosprawnych, 
9. ochronę i promocję zdrowia oraz kulturę fizyczną i sport, 
10. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy, 
11. działalność z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania 

patologiom społecznym, 
12. współpracą z jednostkami samorządu terytorialnego oraz ze stowarzyszeniami i innymi 

organizacjami o podobnym lub zbliżonym profilu działania w kraju i za granicą, 
13. fundowanie i przyznawanie nagród, wyróżnień, stypendiów, dyplomów i odznak 

stowarzyszenia, 
14. promowanie i organizowanie wolontariatu, 
15. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, 
16. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami, 
17. inicjowanie i koordynowanie wspólnych przedsięwzięć podejmowanych w interesie 

mieszkańców wsi, 
18. reprezentowanie interesów Stowarzyszenia wobec instytucji państwowych, 

samorządowych i organizacji społecznych, 
19. tworzenie programów rozwoju wsi ze szczególnym uwzględnieniem walorów i 

możliwości Gminy Tarnów Opolski. 
20. zakładanie oraz prowadzenie szkół i placówek edukacyjnych; organizowanie obozów, 

wycieczek oraz imprez związanych tematycznie z celami statutowymi. 
21. podwyższenie kwalifikacji członków i sympatyków Stowarzyszenia. 
22. pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych.

REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH W  ROKU  2016

1. BABSKI COMBER 16.01.2016 – Dom Kultury w Przyworach -  zabawa karnawałowa tylko dla
    pań.

2. KARNAWAŁOWE WARSZTATY PLASTYCZNE 21.01.2016 – warsztaty kreatywne dla dzieci
    zrealizowane przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Urzędem Gminy Tarnów Opolski

3. MIASTO NOCĄ – OBRAZY XXL  08.02.2016 - warsztaty kreatywne dla dzieci zrealizowane
    przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Urzędem Gminy Tarnów Opolski

4. JAJCARSKIE WARSZTATY PLASTYCZNE 14.03.2016 - warsztaty kreatywne dla dzieci
    zrealizowane przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Urzędem Gminy Tarnów Opolski

5. ZRÓB Z NAMI WULKAN 11.04.2016 - warsztaty kreatywne dla dzieci zrealizowane przy
    współpracy z Urzędem Gminy Tarnów Opolski

6. KOPIA ZAPASOWA – KLONOWANIE, TWORZENIE DRUGIEGO JA  28.04.2016 -
    warsztaty kreatywne dla dzieci zrealizowane przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury 
    i Urzędem Gminy Tarnów Opolski

7. PLASTIKOWE OBRAZY NA GORĄCO 16.05.2016 - warsztaty kreatywne dla dzieci
    zrealizowane przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Urzędem Gminy Tarnów Opolski



8. WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 18.05.2016

9. SPACER Z PSEM 04.06.2016 - Właściciele psów mieli okazję odbyć spacer ze swoimi pupilami
    pod okiem doświadczonych behawiorystów. Wójt Gminy Tarnów Opolski oraz Stowarzyszenie
    Nasze Przywory zapewnili uczestnikom opiekę i fachowe doradztwo specjalistów którzy na co dzień
    zajmują się szkoleniem psów.

10. TĘCZOWE WARSZTATY KREATYWNE 13.06.2016 - warsztaty kreatywne dla dzieci
      zrealizowane przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Urzędem Gminy Tarnów Opolski

11. ZATRZYMAĆ LATO 13.09.2016 -  warsztaty kreatywne dla dzieci zrealizowane przy
      współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Urzędem Gminy Tarnów Opolski

12. DAWNY CHLEB BIEDNYCH ŚLĄZAKÓW NA PRZEDNÓWKU DZIŚ DLA
      ŚWIADOMYCH I NOWOCZESNYCH – cykl praktycznych warsztatów dla osób uczulonych na
gluten, zrealizowany przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Narodowym Centrum Kultury
(1) CHLEB + PODPŁOMYKI   -    17.09.2016
(2) ZISTA + INNE SŁODKOŚCI - 08.10.2016
(3) KASZA DLA OPORNYCH    - 22.10.2016

13. WYSTAWA MALARSTW WOJCIECHA PYTLA 23.10.2016 - goście wystawy mieli okazję
      zobaczyć obrazy olejne, akwarele, kolaże z kamienia i drewna oraz wykonane autorskimi
      technikami prace przedstawiające twarz Jezusa Chrystusa.

14. MALOWANIE PALCEM 27.10.2016 - warsztaty kreatywne dla dzieci zrealizowane przy
      współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Urzędem Gminy Tarnów Opolski

15. Z FOTOGRAFIĄ NA TY – cykl warsztatów fotograficznych dla młodzieży zrealizowany przy
      współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Narodowym Centrum Kultury, na które składały
      się plenery, udział w wystawach fotografii, warsztaty studyjne, warsztaty z makijażu
      fotograficznego, konkursy na fotografię miesiąca. Podsumowaniem warsztatów była wystawa
      fotografii,
wernisaż 06.11.2016

16. III OTWARTE MISTRZOSTWA PRZYWÓR W PING-PONGU O PUCHAR WÓJTA
      GMINY TARNÓW OPOLSKI  11.11.2016 – sześciogodzinne rozgrywki w trzech kategoriach
      dzieci, młodzież i open. Zrealizowany we współpracy z Urzędem Gminy, sponsorami,
      wolontariuszami.

17. WARSZTATY BUŁECZKOWE 17.11.20116 – Stowarzyszenie zaprosiło uczniów Filialnej
      Szkoły Podstawowej w Przyworach na warsztaty z pieczenia bułek.

18. PARK PRZY SIEDZIBIE – wolontariusze dbają o plewienie , grabienie, podlewanie.

19. STRONA STOWARZYSZENIA – www.naszeprzywory.tk  - prowadzona przez
      wolontariuszy  na platformie blogowej wordpress + facebook  zawiera obszerne relacje z całej
      działalności Stowarzyszenia.

20. Stowarzyszenie na dzień 31.12.2016 liczy  32 członków.

21. WSPÓŁPRACA
Stowarzyszenie współpracowało w 2016 roku z : 

 Gminnym Ośrodkiem Kultury 
 Biblioteką w Przyworach

http://www.naszeprzywory.tk/


 Szkołą Podstawową w Przyworach
 Urzędem Gminy w Tarnowie Opolskim
 mieszkańcami i firmami z Przywór
 Wolontariuszami współpracującymi na podstawie umowy 

22. PROJEKTY – projekt na realizacje zadań publicznych z zakresu kultury Urzędu Gminy
                               Tarnów Opolski, kwota otrzymana 2000,-.

III. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej
IV. Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników.

Aleksandra Poloczek

        sekretarz


