SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA
PRZYJACIÓŁ ROZTOCZA „JASTRZĘBIA ZDEBRZ” ZA ROK 2010

I. INFORMACJE OGÓLNE
Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Przyjaciół Roztocza „Jastrzębia Zdebrz”
Adres siedziby: ul. Kościuszki 15, 23-400 Biłgoraj
e-mail: kapica@roztoczezachodnie.com.pl
www.roztoczezachodnie.pl, www.rowery-roztocze.pl
tel: 84 686 15 16 fax: 84 688 00 40
Numer Krajowego Rejestru Sądowego: 0000308746
Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 24. 06. 2008
Numer Rejestru Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON): 060380183
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 918-210-65-87
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy Biłgoraj 77 9602 0007 0001 7162 2000 0001
Władze Stowarzyszenia: Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna.
Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest
przez Zarząd przynajmniej 1 raz w roku, celem złożenia przez organy władz sprawozdań z ich
działalności. Realizację statutowych zadań Stowarzyszenia zapewniają członkowie Zarządu,
przy aktywnej współpracy pozostałych członków Stowarzyszenia. Całością prac
administracyjno – organizacyjnych zajmuje się Zarząd, pod kierownictwem Prezesa Zarządu.
Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia w zakresie nabywania praw majątkowych
i zaciągania zobowiązań składa Prezes Stowarzyszenia.
Członkowie Zarządu I-ej kadencji:
Prezes: Florian Kapica
Członek Zarządu: Andrzej Czacharowski
Członek Zarządu: Julia Bielak

Członkowie Komisji Rewizyjnej I-ej kadencji:
Członek: Wiesław Gąsiorowski
Członek: Grzegorz Pukało
Członek: Zbigniew Zapasek
II. CELE, ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
Stowarzyszenie Przyjaciół Roztocza „Jastrzębia Zdebrz” jest organizacją pozarządową,
dobrowolną, o zasięgu ogólnopolskim, stworzoną dla realizacji celów statutowych.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej ogółu
członków Stowarzyszenia. Przewiduje się możliwość etatowego zatrudniania pracowników
dla prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej.
Celem Stowarzyszenia jest:
1. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
2. organizowanie, wspieranie i propagowanie działalności na rzecz Miasta Biłgoraja
i Regionu Roztocza w zakresie:
o

podnoszenia atrakcyjności turystycznej Miasta i Regionu,

o

ochrony tradycji oraz promocji kultury i sztuki,

o

sportu, kultury fizycznej i rekreacji,

o

rozwoju gospodarczego,

o

krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

o

integracji mieszkańców Miasta Biłgoraja i Regionu Roztocza

3. podejmowanie działań w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego, ochrony
i promocji zdrowia,
4. popularyzowanie historycznych, kulturowych i turystycznych walorów Miasta
Biłgoraja i Regionu Roztocza
5. upowszechnianie nowoczesnych technologii sprzyjających ochronie środowiska
i rozwojowi regionalnemu
6. działanie w zakresie ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
7. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
8. pozyskiwanie środków finansowych na wspieranie działań statutowych.
9.

Ochrona zdrowia

a) profilaktyka zdrowotna realizowana m. in. poprzez:
•
•
•
•
•

promowanie zdrowego trybu życia i tężyzny fizycznej
wytyczanie oraz budowę bezpiecznych szlaków rowerowych i pieszych
organizowanie rajdów rowerowych i pieszych oraz innych imprez sportowych
na świeżym powietrzu
zakup ubezpieczenia dla uczestników imprez i rajdów organizowanych przez
wnioskodawcę
zakup odblaskowych kamizelek, opasek oraz innych elementów dla
uczestników rajdów i imprez organizowanych przez wnioskodawcę

b) edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa w ruchu
drogowym realizowana m. in. poprzez:
•
•
•
•

ulotki, banery
organizowanie szkoleń np. z zakresu sposobu udzielania pierwszej pomocy
oraz zasad bezpiecznego poruszania się drogami publicznymi i szlakami
turystycznymi
organizowanie kampanii medialnych
wydawnictwa książkowe i multimedialne

c) zapewnienie zabezpieczenia medycznego dla turystów korzystających ze szlaków
Roztocza oraz uczestników imprez organizowanych przez wnioskodawcę:
•
•
•

•

zakup apteczek pierwszej pomocy dla uczestników imprez i rajdów organizowanych
przez wnioskodawcę oraz turystów korzystających ze szlaków rowerowych i pieszych
Roztocza
zapewnienie opieki medycznej (opieka lekarska, dojazd karetki) dla uczestników
imprez rekreacyjno-sportowych na Roztoczu oraz turystów wędrujących szlakami
Roztocza
zakup środków łączności bezprzewodowej umożliwiających wezwanie pomocy
medycznej do osób poszkodowanych znajdujących się na tych terenach Roztocza,
gdzie nie jest możliwe wezwanie pomocy przez telefon komórkowy z powodu braku
zasięgu
zapewnienie środków transportu terenowego dla osób poszkodowanych znajdujących
się w miejscach trudno dostępnych na szlakach turystycznych Roztocza w celu ich
przewozu do szpitala lub udzielenia pomocy medycznej w inny sposób

10. Ochrona środowiska
•

Ograniczenie natężenia ruchu samochodowego na rzecz ruchu rowerowego i pieszego
realizowane m.in. poprzez budowę nowych szlaków rowerowych i pieszych

•

Kierowanie ruchem turystycznym w sposób zapewniający ochronę zagrożonych
gatunków roślin i zwierząt oraz zmniejszenie presji turystycznej na miejsca będące
ostoją tych gatunków

•

Profilaktyka i edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska realizowana
m.in. poprzez:
• budowę miejsc edukacyjno-widokowych (w oparciu m.in. o posiadane przez
wnioskodawcę pozwolenie budowlane)
• ulotki
• organizowanie kampanii medialnych
• wydawnictwa książkowe i multimedialne

III. DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA W ROKU 2010
statutowych).

(realizacja celów

W mijającym roku 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Roztocza „Jastrzębia Zdebrz”
aktywnie realizowało swoje cele statutowe. Już od początku roku złożyliśmy wnioski do kilku
samorządów (Urząd Miasta Biłgoraj, Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, Gmina Frampol,
Gmina Radecznica, Gmina Goraj, Gmina Turobin, Urząd Marszałkowski w Lublinie)
i organizacji rządowych o dofinansowanie naszych działań, a w szczególności do
przygotowania i przeprowadzenia III Rajdu „Jastrzębia Zdebrz” oraz I Ogólnopolskich
Zawodów MTB w Hoszni Ordynackiej.
Dzięki pozyskanym środkom ze Starostwa Powiatowego w Biłgoraju i wcześniej
przygotowanej dokumentacji wyznakowaliśmy większą część nowego szlaku im. Dymitra
Gorajskiego (około 50 km) wiodącego roztoczańskimi pagórami.
Najważniejszą jednak imprezą Stowarzyszenia Przyjaciół Roztocza „Jastrzębia
Zdebrz” była organizacja III Roztoczańskiego Rajdu „Jastrzębia Zdebrz” w dniu 12 września.
Przygotowania do tej imprezy trwały kilka miesięcy. Zgromadzenie środków finansowych,
pozyskanie sponsorów, wytyczenie tras dla uczestników, druk folderów, przygotowanie
koszulek dla wszystkich uczestników rajdu, zwerbowanie przewodników, zapewnienie
serwisu, ubezpieczenie, zapisy, przygotowanie prowiantu zabrało wiele sił członkom
stowarzyszenia.
11 września mimo padającego deszczu punktualnie rozpoczęły się I Ogólnopolskie
Zawody MTB „Jastrzębia Zdebrz” w Hoszni Ordynackiej. Zawody zostały rozegrane w kilku
kategoriach wiekowych oraz z podziałem na kobiety i mężczyzn. W imprezie wzięło udział
kilkudziesięciu zawodników i zawodniczek z kilku miast Polski. Patronem Zawody objęła
Wojewoda Lubelski, pani Genowefa Tokarska oraz Starosta Biłgorajski, Pan Marek
Onyszkiewicz, który wręczał nagrody. Swoje dyplomy i puchar wręczył też Wójt Gminy
Goraj, pan Czesław Małyszek.
Następnego dnia, 12 września, zgodnie z planem ponad 600 rowerzystów wyruszyło
z Biłgoraja, Goraja, Frampola, Radecznicy, Bodaczowa na trasę rajdu. Koło godziny 12

pierwsi turyści zaczęli przyjeżdżać na zaplanowane zakończenie do Hoszni Ordynackiej. Tam
czekała wszystkich gorąca grochówka, herbata, słodycze oraz dobra zabawa. Rowerzyści
z Lublina, Chełma, Kraśnika, Biłgoraja, gminy Goraj, Frampol, Radecznica, Szczebrzeszyn
bawili się długo świetnie mimo przelotnych opadów deszczu. W przeważającej liczbie byli to
młodzi ludzie, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, ale
rajd nasz zaszczycili również seniorzy, z których jeden przekroczył już 80 lat.
Relację z rajdu na bieżąco mogli śledzić słuchacze Radia Lublin. Natomiast
Biłgorajska Telewizja Kablowa i TVP Lublin przekazały relację telewizyjną.
Gdy opadły pierwsze emocje po zakończeniu rajdu członkowie Stowarzyszenia zaczęli
planować kolejną już IV edycję imprezy, która w 2011 roku będzie miała swój finał również
na Roztoczu Zachodnim.
W trakcie mijającego roku nasze Stowarzyszenie może pochwalić się tym, że
uzyskaliśmy status organizacji pożytku publicznego i każdy będzie mógł wpłacić legalnie na
nasze konto 1% z podatku w rozliczeniu PIT.
Drugim naszym ogromnym osiągnięciem jest to, iż zostaliśmy wpisani przez
Ministerstwo Sprawiedliwości na listę organizacji, którym będą mogły być przekazywane
nawiązki z wyroków za przekroczenia komunikacyjne.
Rok 2010 zakończyliśmy turystycznym sylwestrem w gronie zaprzyjaźnionych
członków różnych organizacji turystycznych, snując plany na kolejny rok naszej działalności.
Wartym podkreślenia faktem jest działanie strony internetowej Stowarzyszenia, którą
odwiedziło już około 30 000 osób. Na stronie znajdują się galerie ze zdjęciami ze szlaku,
zdjęcia historyczne oraz zdjęcia z I, II i III Ogólnopolskiego Roztoczańskiego Rajdu
Rowerowego „Jastrzębia Zdebrz” oraz I Ogólnopolskich Zawodów MTB. Można na niej
znaleźć między innymi: film z budowy szlaku, relacje dotyczące działalności Stowarzyszenia
uwiecznione przez kamery Biłgorajskiej Telewizji Kablowej oraz artykuły z gazet, a także
mapy i ciekawe informacje.

Biłgoraj, 30.03.2011
Sporządził:
Andrzej Czacharowski

