Sprawozdanie merytoryczne
z działalności Mazurskiego Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej w Orzyszu
za okres: 01.01.2010 – 31.12.2010
(sporządzone w trybie art. 23 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873)
Orzysz 25 luty 2011 r.

I. Dane Stowarzyszenia:
Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej w Orzyszu
12-250 Orzysz, Wierzbiny 4/2
tel. 796 140 648
e-mail: msal@orzysz.org.pl
www.orzysz.org.pl
KRS 0000 199 344, data wpisu: 5.05.2004 r.
NIP 849-15-48-242
REGON 519 657 959
Konto nr 79 9364 0000 2003 0008 0709 0001
II. Członkowie Zarządu:
Marusiński Krzysztof – prezes, ul. 22 Lipca 15, 12-250 Orzysz,
Otto Danuta – wiceprezes, ul. Wojska Polskiego 118, 12-250 Orzysz,
Kraszewski Bogdan – wiceprezes, Wierzbiny 4/2, 12-250 Orzysz,
Darmofał Elżbieta – skarbnik, ul. Kajki 12, 12-250 Orzysz,
Jadwiga Man – sekretarz, ul. Wojska Polskiego 72/25, 12-250 Orzysz.
III. Cele statutowe Stowarzyszenia:
Celem Stowarzyszenia jest:
- wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
- wspieranie społecznej, edukacyjnej, charytatywnej aktywności środowisk lokalnych,
- animowanie i stymulowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską,
- propagowanie czynnego i twórczego sposobu życia mieszkańców społeczności lokalnych w zgodzie
z naturą, tradycją i współczesnością,
- wspieranie działań organizacji, instytucji lokalnych i obywateli działających w obszarze samorządności,
kultury, edukacji, przedsiębiorczości, pomocy społecznej i ochrony środowiska,
- inspirowanie i wspieranie innowacyjnych form funkcjonowania lokalnych instytucji publicznych i
pozarządowych,
- wspieranie działań w zakresie komunikacji społecznej w środowisku lokalnym,
- tworzenie płaszczyzny do międzynarodowej, ogólnopolskiej i regionalnej współpracy lokalnych
liderów oraz instytucji publicznych i pozarządowych,
- rozwijanie uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym ze szczególnym uwzględnieniem grup
marginalizowanych i bezrobotnych,
- wspieranie idei integracji europejskiej.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz staży krajowych i zagranicznych podnoszących
kwalifikacje lokalnych liderów oraz pracowników organizacji pozarządowych i instytucji
publicznych,
2) prowadzenie poradnictwa i konsultacji,
3) zbieranie, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji zgodnie z celami Stowarzyszenia,
4) organizowanie i udział w spotkaniach, konferencjach i seminariach o zasięgu krajowym i
międzynarodowym,
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prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym opracowywanie i publikowanie
materiałów poświęconych problematyce zgodnej z celami Stowarzyszenia,
6) tworzenie i wdrażanie programów i projektów zgodnych z celami Stowarzyszenia,
7) prowadzenie badań społecznych oraz opracowywanie ekspertyz i raportów dotyczących
środowiska lokalnego,
8) udzielanie wsparcia, w tym finansowego, szeroko rozumianym lokalnym inicjatywom
obywatelskim,
9) współdziałanie ze środkami komunikacji społecznej,
10) tworzenie i prowadzenie instytucji o charakterze społeczno-edukacyjnym,
11) promowanie idei integracji europejskiej,
12) realizowanie prac i przedsięwzięć zgodnych z celami Stowarzyszenia, zleconych przez inne
instytucje i organizacje,
13) wdrażanie idei Centrów Aktywności Lokalnej.
5)

IV. W 2010 r. w ramach realizacji celów statutowych Stowarzyszenie
podjęło następujące działania:
Działanie 1 - działalność wydawnicza
„Wieści Orzyskie”
Gazeta lokalna pt. „Wieści Orzyskie” drukowana jest we własnym zakresie, na sprzęcie przekazanym nam
przez sponsora. Poszczególne numery wydawane są w nakładzie 1000 egzemplarzy, w formacie A4 o
objętości 10 stron. Redakcja posiada sprzęt komputerowy, sprzęt do rejestracji obrazu i dźwięku oraz
odpowiednie oprogramowanie do składu gazety i jej druku.
W 2010 r. wydano 7 numerów, a od początku funkcjonowania gazety ukazało się 28 wydań. Podtytuł
gazety – miesięcznik aktywnej społeczności orzyszan – nawiązuje do celu, jakim jest pobudzanie
mieszkańców gminy Orzysz do aktywności obywatelskiej.
Materiały do gazety piszą mieszkańcy Gminy Orzysz, osoby w różnym wieku. Regularnie pisują do gazety
zarówno młodzi – uczniowie gimnazjum i liceum – jak i starsi, w wieku ponad 60 lat. Są wśród nich osoby
bezrobotne, uczące się, pracownicy orzyskich zakładów pracy i instytucji, rolnicy, młode matki i emeryci.
Niektórzy przekazują do redakcji, bywa, po kilka materiałów do jednego numeru, a niektórzy jeden
materiał, co kilka numerów. Niektóre z tych osób przygotowują teksty, inne rysują dla potrzeb gazety, a
jeszcze inne przekazują fotografie lub udostępniają swoje zbiory archiwalne.
Tematyka poruszanych spraw jest różnorodna. Dużo miejsca poświęcamy prezentowaniu różnych form
aktywności. Takich, mniej społecznych i mało obywatelskich jak wędkowanie, ale także takich mniej
spotykanych jak patrole modlitewne, omadlające różne miejsca w mieście. Zwracamy uwagę na aktywność
wolontarystyczną na rzecz potrzebujących i na potrzebę udziału w wyborach. Prowadzona jest stała
rubryka prezentująca zmiany zachodzące w naszym mieście na przestrzeni lat. Stare fotografie
publikowane są obok współczesnych, przedstawiając te same miejsca. W każdym numerze czytelnik
znajdzie stare mazurskie przepisy kulinarne przystosowane do możliwości współczesnej kuchni. Każdy
napisać może do gazety w swojej sprawie będąc pewnym opublikowania jego listu w rubryce „Panie
Redaktorze”.
Nasza gazeta lokalna jest miejscem, gdzie mieszkańcy mogą wypowiadać swoje opinie o gminie, w której
żyją, o naszej władzy samorządowej, o swoich codziennych potrzebach. Wypowiedzieć się na tym forum
może każdy. Specjalnie dużo uwagi poświęcamy temu, aby do tego zachęcać.
Podczas corocznej Konferencji Plenarnej Organizacji Pozarządowych Województwa WarmińskoMazurskiego miało miejsce uroczyste rozstrzygnięcie VII już edycji konkursu „Godni Naśladowania" pod
honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Nagrodę rzeczową wartości
2000 zł i honorowe wyróżnienie otrzymało też Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej w
Orzyszu za „Wieści Orzyskie".
Tłumaczenie albumu ARYS/OSTPREUSSEN
Stowarzyszenie opublikowało w formie wkładki, tłumaczenie niemieckiego tekstu na język polski, albumu
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zawierającego pocztówki i fotografie dawnego Orzysza. Dokonano tego w związku z rozprowadzaniem
wśród miłośników Orzysza publikacji opracowanej przez Dietricha Peylo, mieszkańca Orzysza przed II
wojną światową. Jest on urodzony w Orzyszu – w budynku, który stoi do dzisiaj. Autor przygotował ten
album byłym i obecnym mieszkańcom Orzysza. Tym, którzy mieszkali tutaj przed wojną, w celu
przypomnienia im miejsc, gdzie urodzili się i mieszkali. Ich potomkom w celu zwrócenia uwagi na
wyjątkowość tego miasta i tragicznych doświadczeń na przestrzeni historii. Wszystkim zainteresowanym
Orzyszem, publikacja ta ma posłużyć w poznaniu przeszłości tego mazurskiego miasteczka.
„Generacja”
Z inicjatywy naszego stowarzyszenia zarejestrowano tytuł i wydano dwa pierwsze numery kwartalnika dla
środowisk osób starszych – „Generacja”. Wydawcą tego tytułu prasowego jest Federacja Organizacji
Socjalnych FOSa, a współwydawcami nasze stowarzyszenie i Elbląska Rada Konsultacyjna Osób
Niepełnosprawnych.
Redaktorem prowadzącym magazynu jest Krzysztof Marusiński.
„Legendy Orzyskie”
Publikacja "Legendy orzyskie” została przygotowana, jako Inicjatywa Społeczna Seniorów - pt. "Legendy
orzyskie pod choinkę wnukom i mieszkańcom Orzysza” w ramach „Dziennikarskiej Akademii Trzeciego
Wieku w Orzyszu". Teksty legend powstały w czasie Warsztatów Pisania Bajek prowadzonych przez
Zbigniewa Czaleja. Projekt realizowało Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej w Orzyszu, a
całość koordynował Krzysztof Marusiński.
„Triumfalny Powrót zapomnianych Potraw”
Książeczkę w nakładzie 100 egz. wydano w ramach projektu animacyjnego "Smakowa integracja
seniorów" koordynowanego przez Darię Zychowicz w ramach Szkoły Animatorów Społecznych
pracujących w środowiskach osób starszych, prowadzonej przez Federację Organizacji Socjalnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa w Olsztynie.
Projekt przeprowadzono z udziałem mieszkańców gminy Orzysz w partnerstwie z Mazurskim
Stowarzyszeniem Aktywności Lokalnej w Orzyszu.
Działanie 2 – projekt "Dziennikarska Akademia Trzeciego Wieku w Orzyszu"
Koordynator projektu: Krzysztof Marusiński. Całkowita wartość projektu – 45 365,35 zł, kwota uzyskanej
dotacji – 38 365,35 zł. Projekt polegał na działaniach w kierunku aktywizacji poprzez edukację i
podnoszenie kompetencji osób starszych oraz pozostałych mieszkańców, zwłaszcza młodzieży.
W ramach działania prowadzona była promocja projektu w oparciu o materiały promocyjne. Zakupiono
roll-up i potykacz. Wykonano 500 szt. ulotek i plakatów, z których jako ogłoszenia poszczególnych
działań wywieszono na tablicach ogłoszeń w ilości 378 szt. (każde z zajęć poprzedzone było
wywieszeniem na tablicach ogłoszeń 18 szt.) informacje o przeprowadzanych działań zamieszczano
regularnie w gazecie lokalnej „Wieści Orzyskie”. W ramach promocji dużo uwagi poświęcano na
prowadzenie promocji „szeptanej”, jako sprawdzonym na naszym terenie sposobie powiadamiania o
działaniach.
Zajęcia polegały na przeprowadzeniu swoistego rodzaju „kursu” edukacyjnego, który doprowadził w
konsekwencji do aktywizacji i rozwoju aspiracji poznawczych uczestników projektu.
W ramach działania przeprowadzono cykl zajęć tematycznych, jeden, dwa albo trzy razy w tygodniu po 2
lub 3 godziny. Aby zaplanować tematykę zajęć, która z jednej strony będzie cieszyła się
zainteresowaniem, z drugiej będzie pożyteczna i spełniać będzie wymogi edukacyjne, została
przeprowadzona jej identyfikacja z uwzględnieniem zaplecza szkoleniowców i trenerów.
W ramach projektu przeprowadzono następujące zajęcia:
1. warsztaty komputerowe,
2. warsztaty dziennikarskie,
3. wizyta studyjna do Muzeum Ciechanowcu – udział w święcie Chleba i wykład „Pieczenie chleba
metodami tradycyjnymi”,
4. wizyta studyjna: Olsztyn – planetarium, redakcja i drukarnia Gazety Olsztyńskiej, spektakl teatralny i
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wizyta w organizacjach pozarządowych,
5. spotkanie słuchaczy Akademii z Rzecznikiem Praw Osób Starszych,
6. warsztaty florystyczne,
7. warsztaty Capoeira - walka, taniec, samoobrona,
8. warsztaty kulinarne: potrawy - zwycięzcy konkursów,
9. wykład: Diety upiększające, wyszczuplające, odmładzające,
10. warsztaty mennicze,
11. spotkanie słuchaczy Akademii z władzami samorządowymi gminy pt. „Debata o Orzyszu”,
12. warsztaty pisania bajek,
13. warsztaty bębniarskie,
14. wykład: Zabytki sakralne Orzysza i okolic,
15. warsztaty tańca integracyjnego,
16. warsztaty wypieku chleba wg receptur tradycyjnych,
17. warsztaty z równości płci,
18. warsztaty: Uratuj czyjeś życie - pierwsza pomoc,
19. warsztaty dekupażu,
20. wykład: Ciekawe epizody z historii Orzysza i Ziemi Piskiej,
21. zajęcia sportowe: gimnastyka korekcyjna, nauka gry w siatkówkę,
22. prezentacja poezji wigilijnej i bożonarodzeniowej.
W ramach spotkań z ciekawymi osobami lub instytucjami zorganizowano:
1. spotkanie z Dariuszem Morsztynem, osobą znaną z mediów, prowadzącą programy telewizyjne,
edukacyjne i teleturnieje. Jest on pierwszym Polakiem, który wziął udział w jednym z najtrudniejszych
wyścigów psich zaprzęgów na świecie (najtrudniejszy w Europie) w Finnmarkslopet, w Norwegii na
dystansie 500 km. Jednocześnie tworzy on muzeum poświęcone książce „Lato leśnych ludzi” i jej autorce,
a w tym celu organizuje regularne wyprawy historyczne na Polesie na Białorusi.
2. koncert młodzieżowego zespołu muzycznego. Działanie to posłużyło integracji międzypokoleniowej. W
szczególności stworzyło możliwość poznania przez osoby starsze potrzeb, gustów, zainteresowań,
mentalności młodzieży, młodego pokolenia, z którymi kontakt na co dzień jest utrudniony osobom
starszym.
3. koncert kolęd w wykonaniu zespołu instrumentalno-wokalnego był kolejnym spotkaniem seniorów,
słuchaczy akademii z młodzieżą, wykonawcami tradycyjnych kolęd podczas spotkania zamykającego
projekt, połączonego z dzieleniem się opłatkiem.
Na każdym z tych spotkań zapraszana była również młodzież i społeczność lokalna, mieszkańcy Orzysza.
Spotkania te przybliżały osobom starszym „szeroki świat”, „otwierały” je, pozwoliły poznać inne kultury,
ale też poglądy. Był to też zdecydowanie element uatrakcyjnienia zajęć dla uczestników.
Przeprowadzono dwa wyjazdy edukacyjne dla 47 osób. Dokładną trasę tych podróży oraz ich program
merytoryczny ułożyli na zajęciach sami uczestnicy. Wyjazdy miały charakter historyczny, krajoznawczy,
ale przede wszystkim edukacyjny. Uczestnikom przybliżona została ciekawa wiedza, doświadczenia i
modelowe praktyki. Zapewniono im transport, wyżywienie, bilety wstępu i ubezpieczenie. Za
przygotowanie i opiekę podczas podróży odpowiedzialny był koordynator.
1. wyjazd do Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu na X Podlaskie Święto Chleba.
Obejrzano tam m.in. ekspozycję urządzeń do mielenia mąki i wypieku chleba. W ramach wizyty
uczestniczono w wykładzie przeprowadzonym przez Zbigniewa Dereweńko o pieczeniu chleba metodami
tradycyjnymi na bazie tamtejszego, wolnostojącego pieca chlebowego.
2. wyjazd do Olsztyna poświęcony wiedzy dziennikarskiej: wizyta w redakcji i drukarni Gazety
Olsztyńskiej, wizyta w Planetarium, spektakl w Teatrze im. S. Jaracza – „ Wesele u drobnomieszczan”
Bertolta Brecht, wizyta w dwóch organizacjach pozarządowych działających w sferze socjalnej: Federacja
Organizacji Socjalnych FOSa i Bank Żywności. Uczestnicy wysłuchali wykładów na temat roli i zasad
funkcjonowania prasy na podstawie Gazety olsztyńskiej oraz o funkcjonowaniu organizacji
pozarządowych w sferze socjalnej.
Przeprowadzono 2 godzinne zajęcia równościowe, dot. ról kobiet i mężczyzn w społeczeństwie. Na
przebieg zajęcia złożyły się następujące zagadnienia: równość płci onegdaj i dziś, mechanizmy działania
stereotypów związanych z płcią; schematy myślenia o obecności kobiet i mężczyzn w życiu publicznym,
polityka równości płci realizowana w państwach Unii Europejskiej.
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By wprowadzić praktyczny wymiar integracji i edukacji, uczestnicy zaplanowali, a następnie zrealizowali
3 własne Inicjatywy Społeczne Seniorów zaadresowane do społeczności lokalnej, mające wymiar
integracyjno-edukacyjny. Miało tu miejsce wykorzystanie różnego typu wiedzy, praca zespołowa,
budowanie relacji poprzez wspólne planowanie i realizację zadań.
1. „Legendy orzyskie pod choinkę wnukom i mieszkańcom Orzysza”. Inicjatywa polegała na zebraniu i
napisaniu przez uczestników Akademii legend orzyskich, które zostały opublikowane w ilości 500 egz. i
przekazane w charakterze prezentu pod choinkę wnukom i mieszkańcom Orzysza. W publikacji zawarto 9
legend, które powstały w trakcie warsztatów pisania bajek.
2. „Promocja domowego wypieku chleba wg receptur tradycyjnych”. W ramach Akademii
przeprowadzono warsztaty wypieku chleba. Uczestniczki tych warsztatów, wraz z trenerem,
przeprowadziły kolejne warsztaty na terenie miejscowości gminy Orzysz. Zespoły w składzie trener i dwie
słuchaczki Akademii przeprowadziły zajęcia z praktycznego wypieku chleba w miejscowościach: Ogrody
Działkowe w Orzyszu, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Orzyszu, Nowe Guty, Pianki, Góra, Dąbrówka. W
czasie każdych zajęć wypieczono po 2 bochenki chleba żytnio-pszennego z mąki mielonej z miejscowego
zboża.
3. „Talar orzyski – lokalna moneta integracyjno-promocyjna”. Celem projektu była aktywizacja społeczna
mieszkańców Gminy Orzysz, zwłaszcza osób starszych i zwiększenie ich integracji ze społecznością
lokalną. Tym właśnie celom służyło wy bicie przez słuchaczy Akademii monety lokalnej, talara
orzyskiego. Cel osiągnięto poprzez skupienie grupy osób, mieszkańców Orzysza wokół idei wybijania tej
monety, a także działań związanych z zaprojektowaniem i wykonaniem oprzyrządowania oraz wybiciem
monety lokalnej. Aktywność ich rozwijana była w procesie nabywania wiedzy o numizmatyce, o
historycznych środkach płatniczych i o pieniądzu stosowanym na terenach obecnych Mazur i Ziemi
Orzyskiej. Uczestnicy sami opracowali projekt monety i sami ją wybijali dla siebie i innych mieszkańców
Orzysza. Bicie monety pozostanie wieloletnim działaniem mieszkańców podczas imprez i spotkań o
charakterze regionalnym, krajoznawczym, ludowym i promującym miasto i gminę Orzysz. Moneta jest
rodzajem zmaterializowania się jednej z legend orzyskich spisanych w inicjatywie „Legendy orzyskie”. W
przekazie O przeklętych talarach z jeziora Sajno mowa jest o talarach, które jako własność złej Pani, po
zatopieniu się jej zamczyska, wyłowił z jeziora rybak Arys. Część z tych talarów zamieniła się w orzechy
leszczyny, które zakorzeniły się i do dzisiaj porastają okolice naszego miasta. Od tych orzechów ponoć
wzięła się nazwa Orzysz. Orzyska, integracyjno-promocyjna moneta lokalna nawiązuje do historycznych
tradycji bicia monet przez lokalnych władców. Jej rysunek i napisy zaprojektowano tak, aby przypominały
o niedoskonałej technice bicia monet przez średniowiecznych mincerzy.
Przeprowadzony został kurs komputerowy z obsługi komputera i Internetu z podstawami obróbki grafiki
dla potrzeb gazety lokalnej i zapoznanie z programem komputerowym do łamania i składu gazety.
Warsztaty Dziennikarskie: w ramach warsztatów dziennikarskich słuchacze nauczyli się przygotowania
materiałów do gazety lokalnej. Wśród poruszanej tematyki znajdowały się takie zagadnienia jak: gatunki
dziennikarskie, tytuł, lead, podstawy prawa prasowego i autorskiego, fotografia prasowa oraz rejestracja
obrazu dla potrzeb mediów. Przeprowadzono 9 godz. zajęć teoretycznych oraz każdy z kursantów zaliczył
co najmniej 5 godz. praktyk przy redagowaniu tekstów dla potrzeb gazety. Zajęcia z grupą 13 osób
prowadził dziennikarz lokalnych mediów.
Wydanych zostało 6 bezpłatnych numerów gazety lokalnej. Gazeta wydawana była przez 6 miesięcy
trwania projektu od lipca do grudnia 2010 r. W celu pełniejszego zaangażowania uczestników projektu w
wydawanie pisma, odstąpiono od drukowania gazety w drukarni. Drukowana ona była własnymi siłami
beneficjentów projektu w ilości 1000 egz. każdego numeru. Przygotowanie materiału do druku, oraz skład
gazety wykonywane było także we własnym zakresie, przez beneficjentów projektu oraz przez redaktora
naczelnego i sekretarza redakcji przy pomocy programu open source "Scribus" i zakupionego do tego celu
oprogramowania do edycji tekstów i opracowywania grafiki.
Każdy numer gazety prezentował tematy dotyczące społeczności gminy Orzysz, w tym uczestników
projektu: osób starszych, młodzieży, mieszkańców wsi. Szeroko angażowano uczestników projektu w
redagowanie pisma - prowadzono zebrania redakcji, określenie tematyki tekstów, wspólne przygotowanie
makiety, podział zadań pomiędzy dziennikarzy, sama praca dziennikarza w środowisku - a więc udział w
rozmaitych wydarzeniach, imprezach, rozmowy z osobami związanymi z kształtowaniem życia
społecznego, kulturalnego, gospodarczego itp. w kontekście osób starszych.
Zorganizowano dystrybucję gazety. Prowadzono ją pięcioma kanałami: osobisty kolportaż przez
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uczestników projektu, członków Stowarzyszenia realizującego projekt, poprzez wykładanie w sklepach
Gminy Orzysz, przez prowadzenie 3 stałych punktów wydawania gazety oraz przez rozwożenie jej po
wsiach gminy. Gazeta dystrybuowana była bezpłatnie.
W realizacji działań związanych z projektem (zajęcia tematyczne, komputerowe, w redakcji gazety)
pomagali wolontariusze - członkowie Stowarzyszenia wnioskującego. W czasie części zajęć zapewniono
poczęstunek. W celu zabezpieczenia działań, wykładów, warsztatów zakupiono rzutnik multimedialny.
W cyklu zajęć tematycznych, które odbywały się jeden, dwa lub trzy razy w tygodniu przeprowadzono 82
godziny zajęć w tym opłaconych z projektu 78 godz.
Liczebność uczestników poszczególnych zajęć była różna. Najwięcej osób zarejestrowano podczas
spotkania i koncertu muzycznego zespołu młodzieżowego – 45 osób. Przez wszystkie zajęcia przewinęło
się w sumie 208 osób. Tyle osób uczestniczyło przynajmniej w jednym zajęciu. W wielu zajęciach,
systematycznie uczestniczyło 37 osób.
Przeprowadzono 3 spotkania z tzw. ciekawymi ludźmi lub zespołami. Na spotkaniach tych było obecnych
45, 19 i 28 osób.
Odbyły się dwa wyjazdy edukacyjne do Ciechanowca i Olsztyna w których wzięło udział 47 osób.
Przeprowadzono 2 godzinne zajęcia równościowe, dot. ról kobiet i mężczyzn w społeczeństwie.
Słuchacze akademii podjęły 3 inicjatywy.
Zorganizowany został kurs komputerowy. Zajęcia warsztatowe odbywały się jeden raz w tygodniu w ciągu
7 spotkań - razem 20 h. Wzięło w nich udział 12 osób.
W warsztatach dziennikarskich uczestniczyło 13 osób. Przeprowadzonych było 9 godz. zajęć
teoretycznych, które prowadził redaktor mediów regionalnych. W ramach warsztatów dziennikarskich
uczestnicy odbywali dodatkowo kilkugodzinne praktyki pod kierunkiem redaktora naczelnego wieści
orzyskich przy przygotowywaniu materiałów do kolejnych wydań gazety.
Działanie 3 – Centrum Wolontariatu przy Mazurskim Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej
W ramach centrum Wolontariatu pracują osoby dorosłe, starsze i młodzież. Wolontariatem kieruje
koordynator Regina Marusińska.
Wolontariusze pod kierownictwem koordynatora przeprowadzili następujące działania:
 Udział w zbiórce WOŚP w styczniu 2010 r.
 Opieka wolontariuszy nad osobami potrzebującymi pomocy.
 Realizacja projektów organizowanych przez MSAL.
 Zbiórka żywności i środków czystości dla powodzian.
 Dyżury Biura Wolontariatu.
Jedno z wolontarystycznych działań Stowarzyszenia (Wieści Orzyskie) zostało uhonorowane poprzez wpis
do katalogu działań wolontarystycznych naszego województwa.
Działanie 4 – zbiórka dla powodzian
W wyniku powodzi, jaka nawiedziła południowe części naszego kraju, Centrum Wolontariatu przy
Mazurskim Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej w Orzyszu podjęło działania mające na celu udzielenie
pomocy rodzinom, które ucierpiały w wyniku tej klęski.
We współpracy z Federacją Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa,
Bankiem Żywności w Olsztynie, w ramach organizowanej pomocy przez Wojewódzki Zespól Zarządzania
Kryzysowego powołanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, na terenie Orzysza przeprowadzono
zbiórkę środków rzeczowych dla powodzian.
Zbiórka obejmowała rzeczy, o które najczęściej proszą powodzianie: nowe koce, nowe śpiwory, środki
czystości (m.in. proszki do prania, do czyszczenia podłóg itp.), środki higieny osobistej (szczególnie dla
dzieci np. pampersy, chusteczki), wiadra, łopaty, rękawice, żywność o długim terminie przydatności.
W wyniku rozplakatowanych na terenie miasta ogłoszeń i opublikowania informacji w Internecie, w dniu
12 czerwca b.r. w siedzibie MSAL w budynku „Nad Mostem” mieszkańcy naszego miasta złożyli dary dla
powodzian w ilości 175 sztuk żywności, środków czystości i higieny osobistej oraz innych przedmiotów o
łącznej wadze 93 kg.
Zebrane rzeczy przewiezione zostały transportem wynajętym przez MSAL do Banku Żywności w
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Olsztynie i przekazane za pokwitowaniem. Z dokumentacją zbiorki darów zainteresowani mogą zapoznać
się w siedzibie Stowarzyszenia. Zbiórka przeprowadzona była na podstawie Decyzji nr ZP. 501 -2/2010 z
dnia 4 marca wydanej przez Marszałka Województwa W-M dla Banku Żywności w Olsztynie.
Działanie 5 – szkolenia, konferencje, wizyty, porozumienia
1.
Udział Stanisława Króla w szkoleniu na temat: praca, komunikacja w zespole i z zespołem, w
dniach 11-12.03.10 w Miłomłynie. Szkolenie prowadziła Ewa Jasińska z Białegostoku,
2.
Udział Jadwigi Man i Elżbiety Masny w Ogólnopolskim Forum - Równać Szanse: Polska, wieś
młodzież- diagnoza, rozwiązania, perspektywy - w Warszawie, w dniach 27-28.05.2010 r.
3.
Udział w I Ekumenicznym Spotkaniu Środowisk Osób Starszych w Ełku, organizowanym przez
Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego Fosa, w dniu 08.05.2010 r.
Stowarzyszenie reprezentowali: Daria Zychowicz, Regina Marusińska, Danuta Otto, Elżbieta
Darmofał, Elżbieta Masny.
4.
W dniu 07-08.05.2010 r. w szkoleniu w Wydminach na temat: „Integracja społeczna i zawodowa
na obszarach wiejskich” udział wzięli Jadwiga Man i Krzysztof Marusiński.
5.
W Olsztynie odbyła się Konferencja Plenarna Organizacji Pozarządowych Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, w której udział wzięli: Elżbieta Masny, Stanisław Król i Krzysztof
Marusiński. MSAL otrzymał tam nagrodę rzeczową o wartości 2000 zł i wyróżnienie za gazetę
lokalną „Wieści Orzyskie”.
6.
Udział Darii Zychowicz, Stanisława Króla i Krzysztofa Marusińskiego w spotkaniu organizacji
członkowskich FOSy w Olsztynie, w dniach 15-16.10.2010 r.
7.
W dniu 09-10.09.2010 r. w Forum Inicjatyw Lokalnych w Lesznie koło Barczewa udział wzięła
Regina Marusińska i Daria Zychowicz.
8.
Udział Reginy Marusińskiej i otrzymanie certyfikatu ukończenia szkolenia „Senior – Liderem
Społecznym”, w Rynie, w dniach 15-19 listopada.
9.
Wizytowanie naszego stowarzyszenia przez przedstawiciela Wspólnoty Miasta i Regionu
Arys(Orzysz) Dietricha Peylo z Niemiec, który uczestniczył w działaniach: Smakowa Integracja
Seniorów i Dziennikarska Akademia Trzeciego Wieku.
Działanie 6 - pozyskanie domen, utrzymanie stron internetowych oraz utworzenie i utrzymanie
Forum Orzyskie Sprawy
Stowarzyszenie utrzymuje domenę orzysz.org.pl na serwerze firmy eHost.pl.
Te zasoby umożliwiają utrzymywanie strony internetowej Stowarzyszenia pod adresem:
msal.orzysz.org.pl. Na zasadach wolontarystycznych Damian Kawecki zaprojektował i wykonał nową
stronę, na której publikowane są informacje o działaniach prowadzonych przez członków Stowarzyszenia.
Pod adresem forum.orzysz.org.pl prowadzone jest forum społecznościowe dla mieszkańców gminy.
Celem funkcjonowania tego forum o nazwie „Forum Orzyskie Sprawy” jest stworzenie warunków do
wypowiadania się i komunikowania w sprawach i o problemach mieszkańców gminy Orzysz. Forum
odwiedzono do końca roku ponad 46 tys. razy, a 390 zarejestrowanych użytkowników napisało 7348
postów w 596 tematach.
Działanie 7 – Realizacja zadania publicznego ”Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu i
rekreacji wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych” pn. „Sporty całego życia”.
Koordynator projektu: Danuta Otto. Całkowita wartość projektu – 4929,41 zł, kwota uzyskanej dotacji –
3219,41 zł. Projekt składał się z dwóch działań: Sportów halowych i Marszu przełajowego.
Sporty halowe
Zajęcia na hali sportowej z gimnastyki wyrównawczej oraz z gry w piłkę siatkową prowadzono dla
mieszkańców gminy w różnym wieku z uwzględnieniem osób dorosłych 40+, 50+. Działaniem zostało
objętych 21 osób. Przeprowadzono 8 treningów, które odbywały się 1 raz w tygodniu w okresie od
01.10.2010 do 30.11.2010.
Zajęcia prowadził Hubert Makowski, nauczyciel wychowania fizycznego w jednej ze szkół naszej gminy.
Informacje o prowadzonych zajęciach zamieszczano w lokalnej prasie oraz na tablicach ogłoszeń na
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terenie miasta.
Leśny Marsz Przełajowy „WŁÓCZYKIJ 2010”
Marsz miał miejsce dnia 9 października 2010 r. a rozpoczął się o g. 11.00 Miejscem zbiórki do wymarszu
był parking przy byłym hotelu „Mazury”. Tutaj uczestnicy podpisali listę obecności i zapoznali się z
regulaminem (w załączeniu). Trasa marszu (określona na załączonej mapce) wiodła poprzez miasto,
Wojskowy Dom Wypoczynkowy, zachodnim brzegiem jeziora Orzysz i polną droga w kierunku Orzysza.
W trakcie marszu, uczestnicy realizowali liczne zadania określone w załączniku zatytułowanym „Kilka
zadań dla ciebie drogi piechurze”. Zadania te miały na celu zwrócenie uwagi uczestników na piękno
przyrody w naszej Gminie i przybliżenie wiedzy przyrodniczej o terenie przemarszu. Każdy z uczestników
maszerując i realizując zadania posługiwał się specjalnie dla celów marszu wykonaną mapką, wydaną
przed wymarszem dla każdego uczestnika.
Po przemaszerowaniu wytyczonym na mapce szlakiem wszyscy uczestnicy zebrali się w miejscu
urządzonego wypoczynku gdzie przeprowadzony został quiz przyrodniczy oraz dokończono realizację
postawionych przed uczestnikami zadań. Przekazano tez informacje na tematy związane z marszem, takie
jak: jesień i pieszy w aspekcie historycznym, pojęciowym oraz zdrowia i środowiska ( w załączeniu).
Przeprowadzono tutaj konkurs z nagrodami na najpiękniejszy bukiet ułożony z zebranych na trasie traw,
ziół i gałązek. Był także poczęstunek i pieczenie kiełbasek na ognisku, a także wspólny śpiew i taniec.
Działanie zakończono o godz. 15.00
W działaniu wzięło udział 26 uczestników, co jest udokumentowane ich podpisami na liście obecności
znajdującej się w dokumentacji zadania. Wyjątkowo piękna pogoda, ciekawa trasa (znana jedynie przez
nielicznych uczestników), przygotowane zadania, gry i zabawy, ognisko, smaczny poczęstunek i dobre
przygotowanie działania złożyły się na wyjątkowo udaną imprezę, co miało odzwierciedlenie w
wypowiedziach jej uczestników.
Działanie przygotowały i prowadziły członkinie Mazurskiego Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej w
Orzyszu: Danuta Otto, Elżbieta Darmofał, Daria Zychowicz i Regina Marusińska. Stowarzyszenie
wnioskuje do burmistrza Orzysza o wyróżnienie w/w osób za duży wkład pracy w przygotowanie działania
dobrze służącego mieszkańcom naszej gminy.
Promocja projektu
W ramach promocji zamieszczano informacje na stronie internetowej stowarzyszenia i w prasie „Wieści
Orzyskie”. Wykonano i rozwieszono plakaty o prowadzonych działaniach. Prowadzono także promocję w
formie przekazu ustnego względem potencjalnych uczestników działań.
Zarządzanie projektem
Projekt prowadził koordynator. Poszczególne działania prowadzili członkowie Mazurskiego
Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej w Orzyszu: Danuta Otto, Elżbieta Darmofał, Daria Zychowicz,
Regina Marusińska, Jadwiga Man i Krzysztof Marusiński, a także osoba spoza Stowarzyszenia, Hubert
Makowski.
Działanie 8 - Realizacja zadania publicznego „Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań
proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju” pn. „Ekologiczna Akademia Rowerowa”.
Koordynator projektu: Elżbieta Darmofał. Całkowita wartość projektu – 3470,00, kwota uzyskanej dotacji
2300 zł.
Promocja.
Przeprowadzono działania promocyjne wśród młodzieży, osób dorosłych i starszych pod hasłem „pompuj
rower, montuj dzwonek, będziesz rześki jak skowronek”.
– przygotowano 3 materiały prasowy promujące ekologię i rajd rowerowy, jako aktywny wypoczynek oraz
ekologiczny rajd rowerowy, oraz przekazano do publikacji w Wieściach Orzyskich i na stronach
internetowych.
-wydano ulotki promujące ekologiczny sposób życia w ilości 300 sztuk formatu A5, rozprowadzono je
podczas akcji promocyjnej i w czasie rekrutacji. Do druku ulotek i wszystkich materiałów przewidzianych
w projekcie zakupiono papier oraz toner do drukarki.
- przez cały czas trwania projektu prowadzono stronę internetową pod adresem
http://akademiarowerowa.orzysz.org.pl/, na której zamieszczano informacje o działaniach wynikających z
tego projektu:
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-wywieszano ogłoszenia i plakaty na miejskich tablicach ogłoszeń w ilości 20 sztuk
Rajdy rowerowe.
Przeprowadzono 2 rajdy rowerowe po trasach gminy Orzysz. Każdy rajd został przeprowadzony przez
zatrudnionego instruktora.
-wydano 40 sztuk ulotek z zasadami poruszania się rowerem oraz mapki z 2 trasami przejazdu, którą
otrzymał każdy uczestnik. Informacje w nich zawarte opracowane zostały przez instruktora rajdu, a
wydane zostały przez Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej.
-W trakcie każdego rajdu przeprowadzono 2 konkursy: ekologiczny i ze znajomości zasad ruchu
drogowego
-zwieńczeniem obu konkursów było wręczenie nagród: kubki promujące aktywność, torby ekologiczne.
-uczestnicy każdego rajdu byli ubezpieczeni.
Spotkania integracyjne.
-spotkania odbyły się przy ognisku, przy którym przeprowadzono pokazy gotowania potraw na ognisku
oraz wspólne śpiewanie piosenek.
-zorganizowano poczęstunek dla wszystkich uczestników, w tym pieczenie kiełbasek,
-na ognisko wszystkie niezbędne artykuły dowieziono w sposób ekologiczny w sakwach rowerowych,
-wszystkim uczestnikom zapewniono opiekę przedmedyczną.
Działanie 9 - realizacji projektu pod nazwą „Smakowa integracja seniorów”.
Projekt koordynowany przez Darię Zychowicz, na bazie zasobów i przy współpracy z naszym
stowarzyszeniem, w ramach Szkoły Animatorów Społecznych pracujących w środowiskach osób
starszych, prowadzonej przez Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
FOSa w Olsztynie.
- Opublikowano materiał prasowy promujący działania seniorów zmierzchające do podtrzymywania
tradycji kulinarnych Mazur w lokalnej prasie.
- Wydano ulotki promocyjne w ilości 50 sztuk formatu A5 w technice druku czarno - białego. Ulotki te
rozprowadzane były w ramach akcji promocyjnej i w czasie rekrutacji. Informacje w nich zawarte
opracowane były przez koordynatora projektu, a wydrukowane przez Mazurskie Stowarzyszenie
Aktywności Lokalnej.
- Zorganizowano wywieszanie plakatów na tablicach ogłoszeń w ilości 20 sztuk formatu A4 w technice
druku czarno - białego.
- Przeprowadzono rekrutację uczestników spotkań. Polegała ona na kwalifikowaniu do projektu
mieszkańców gminy Orzysz biorąc pod uwagę ich zainteresowania, poziom zintegrowania ze
społeczeństwem, wiek, możliwości i potrzeby społeczne.
- Koordynator projektu i animator przeprowadziła spotkanie organizacyjne, na którym omówiony został
cel i działania projektu. Zaproponowano zebranym zastanowienie się nad znaczeniem gromadzenia i
podtrzymywania wiedzy o kulinariach naszego regionu a w konsekwencji stworzenie publikacji na temat
tradycji kulinarnych Mazur. Na spotkaniu tym osoby zainteresowane dalszymi działaniami potwierdziły
swój udział w projekcie.
Odszukiwanie starych receptur.
- Zasugerowano zbieranie receptur pośród rdzennych i napływowych mieszkańców okolic oraz
poszukiwanie i gromadzenie publikacji związanych z lokalnymi tradycjami kulinarnymi wykonane przez
grupę 15 osób biorących udział w spotkaniach.
- Zmobilizowano do nadsyłania materiałów do stałej rubryki prowadzonej w lokalnej gazecie, poświęconej
tradycjom kulinarnym dawnych Mazur. Zajmował się tym zespół stworzony na spotkaniach.
- Zorganizowano 3 spotkania w tygodniowych odstępach czasu, w których wzięło udział 15 osób:
a) zaproponowano rejestrowanie w formie notatek, wiedzy o tradycjach i pochodzeniu potraw z
rejonu dawnych Mazur, co pomogło zgromadzić zasoby przepisów,
b) przeprowadzono projekcję filmu o tradycjach kulinarnych,
c) przeprowadzono pokaz wypieku chleba,
d) zaproszono gości do opowiedzenia o tradycjach kulinarnych ze swojego rodzinnego domu.
Konkurs „Smaki Mazur”.
- Konkurs przeprowadzono w czasie spotkania integracyjnego, w którym udział wzięło 20 osób,
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uczestników projektu i zaproszonych gości.
- Zorganizowano poczęstunek dla wszystkich uczestników, a w tym gorące i zimne napoje.
- Konkurs przeprowadzono w dwóch kategoriach: potrawy regionalne oraz domowy chleb według
receptury tradycyjnej.
- W ramach spotkania odbyła się konsumpcja konkursowych potraw przez wszystkich uczestników, jako
osób oceniających. Trzy najlepsze potrawy w każdej kategorii zostały nagrodzone zestawami do wypieku
chleba.
Opracowanie publikacji zawierającej zebrane receptury.
W opracowaniu broszury, pod kierunkiem koordynatora projektu, wzięli udział uczestnicy projektu, którzy
dokonali wyboru i korekty merytorycznej przepisów kulinarnych. Publikacja została wydrukowana w
formie kilkunastostronicowej broszury w twardej okładce w ilości 100 sztuk formatu A5 w technice druku
czarno – białego.
Działanie 10 – Młodzieżowa Akademia Kultury
Projekt polegał na zapoznaniu grupy beneficjentów z rękodziełem artystycznym, ginącymi zawodami
(m.in. garncarstwo, rzeźbiarstwo, produkcja papieru czerpanego) oraz na zaktywizowaniu młodzieży do
działań integrujących lokalną społeczność. W ramach projektu organizowana była wystawa prac
plastycznych młodzieży i kiermasz prac, z którego dochód przeznaczony zostanie na wyposażenie
pracowni plastycznej.
Nadrzędnym celem powyższych działań było rozwijanie zainteresowań młodzieży artystycznie
uzdolnionej. Pośrednim celem projektu była integracja grupy oraz wyzwalanie kreatywnych działań
młodych ludzi. Zajęcia teoretyczne i praktyczne na temat sztuki i technik artystycznych odbywały się raz
w tygodniu w Internacie ZSL w Rucianem Nidzie. Nad ich przebiegiem projektu czuwała koordynator,
wychowawca Anna Opońska-Nosek, wychowawca Małgorzata Stawryłło oraz uczennica Milena
Kurpiewska.
Działanie 11 – regularne spotkania członków MSAL w 2 i 4 poniedziałek miesiąca
Członkowie Stowarzyszenia w celach integracyjnych spotykają się regularnie 2 razy w miesiącu, w drugi i
czwarty poniedziałek, w biurze stowarzyszenia - „Nad Mostem” ul. Wojska Polskiego 2/11 o godzinie
19.00. W 2010 roku odbyły się 23 spotkania członków Stowarzyszenia.
Działanie 12 –status organizacji Pożytku Publicznego
30.12.2008 r. Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego, a od 2010 r. prawo do
pozyskiwania 1% z podatku. Z tego tytułu w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 635,50 zł, którą
przeznaczono na doposażenie Gminnego Centrum Wspierania Aktywności Mieszkańców.
Działanie 13 – Gminne Centrum Wspierania Aktywności Mieszkańców.
GC WAM powołano uchwałą Zarządu Stowarzyszenia dnia 8 listopada 2010 r. Ma ono na celu wspieranie
aktywności organizacji pozarządowych, grup formalnych i osób indywidualnych z terenu miasta, gminy i
powiatu.
Centrum realizuje powyższy cel poprzez:
- udostępnianie pomieszczeń na spotkania, próby, zebrania,
- udostępnianie zasobów formalnych Stowarzyszenia jak adres, konto bankowe, system rozliczeń
finansowych do prowadzenia działań związanych z pozyskiwaniem środków finansowych,
- doradztwo przy sporządzaniu pism, dokumentów, sprawozdań i prowadzeniu rachunkowości organizacji
pozarządowych i grup nieformalnych,
- udostępnianie zasobów internetowych na założenie strony WWW i kont poczty elektronicznej,
- udzielanie bieżącej pomocy w realizacji przedsięwzięć,
- udostępnianie łamów prasy lokalnej - Wieści Orzyskich - do prowadzenia akcji promocyjnych,
informacyjnych i edukacyjnych,
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- pomoc i współorganizację działań i imprez.
W 2010 roku Centrum wspierało dwie grupy nieformalne tj. młodzieżowy zespół muzyczno-wokalny oraz
grupę młodzieży z Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie przy realizacji projektu „Młodzieżowa
Akademia Kultury”.
V. Otrzymane nagrody, wyróżnienia, podziękowania
- podziękowanie od Federacji Organizacji Socjalnych FOSa w Olsztynie za udział w zbiórce darów dla
powodzian,
- podziękowanie od grupy nieformalnej z Rucianego Nidy za pomoc w realizacji projektu Młodzieżowa
Akademia Kultury.
- nagroda rzeczowa – kamera filmowa wysokiej rozdzielczości – i honorowe wyróżnienie w konkursie
„Godni Naśladowania” organizowanym przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa
Warmińsko-Mazurskiego za „Wieści Orzyskie”” – „gazetę lokalną, która jest nie tylko platformą
wymiany poglądów i myśli mieszkańców o gminie, ale także angażuje mieszkańców w działania na
rzecz swojej społeczności”,
- publikacja naszego działania w katalogu działań wolontarystycznych województwa warmińskomazurskiego „Pomarańczowa Rewolucja na Warmii i Mazurach”. Powiat piski w tym katalogu
reprezentowało działanie naszego stowarzyszenia. Było nim wydawanie gazety lokalnej „Wieści
Orzyskie”,
- podziękowanie od przedstawiciela Wspólnoty Miasta i Regionu Arys(Orzysz) Dietricha Peylo z Niemiec
za prace nad tłumaczeniem i wydaniem przekładu w formie wkładki do albumu
ARYS/OSTPREUSSEN,
- podziękowanie za udział w zbiórce pieniędzy w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
VI. Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej.
VII. Uchwały Zarządu MSAL w Orzyszu w sprawie:
- powołanie przy Stowarzyszeniu Gminnego Centrum Wspierania Aktywności Mieszkańców (GC WAM),
- przeznaczenia środków uzyskanych z odpisów 1% podatku na doposażenie w sprzęt GC WAM,
- przeprowadzenia zbiórki dla powodzian,
- wystąpienia z ofertą do Urzędu Miejskiego w Orzyszu na realizację zadań publicznych,
- przeprowadzenia projektu „Dziennikarska Akademia Trzeciego Wieku w Orzyszu”,
Uchwały z Walnego Zgromadzenia członków MSAL w Orzyszu:
- 8.02.2010 - przyjęcie sprawozdania merytoryczno – finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2009
rok.
VIII. W ramach działalności statutowej MSAL w Orzyszu uzyskało ogółem:
- przychody z działalności statutowej – 51 638,10 zł - koszty realizacji zadań statutowych - 42 369,18 zł
- koszty administracyjne – 7 560,45 zł· - saldo - 3 079,19 zł · Składki zebrane w 2009 roku wynoszą –
1 577,10 zł
IX. Informacja o poniesionych kosztach na: realizację celów statutowych,
administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.), działalność
gospodarczą, pozostałych kosztach.
Koszty realizacji zadań statutowych - 42 369,18 zł
Koszty administracyjne – 7 560,45 zł
w tym:
- amortyzacja – 0,00 zł
- zużycie materiałów i energii – 0,00 zł
- usługi obce – 363,28 zł
- podatki i opłaty – 0,00 zł
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- pozostałe – 7 197,17 zł
X. Informacja o uzyskanych przychodach w ramach działalności statutowej.
Przychody z działalności statutowej
w tym;
- składki brutto określone statutem – 1 577,10 zł
- inne przychody określone statutem – 50 061,00 zł
XI. Wynik finansowy Stowarzyszenia ogółem za 2010 r. to nadwyżka przychodów nad
kosztami (wielkość dodatnia) – 1 347,87 zł
XII. Dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu z podziałem według zajmowanych
stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności
gospodarczej
- Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników.
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez Stowarzyszenie z podziałem na
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej
- Stowarzyszenie nie wypłacało w 2010 r. wynagrodzeń, ponieważ nie zatrudniało pracowników.
c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
łącznie członkom zarządu i innych organów Stowarzyszenia oraz osobom kierującym
wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie,
inne świadczenia
- Członkowie władz Stowarzyszenia (Zarządu i Komisji Rewizyjnej) wykonują swoje funkcje
społecznie, nie pobierając z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia – 0,00 zł
e) udzielonych przez Stowarzyszenie pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich
wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z
podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek
- Stowarzyszenie nie zawierało umów o udzielenie osobom trzecim pożyczek pieniężnych.
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
- działalność gospodarcza - brak konta i działalności
- odpłatna działalność statutowa - Konto nr 79 9364 0000 2003 0008 0709 0001
- nieodpłatna działalność statutowa - Konto nr 79 9364 0000 2003 0008 0709 0001
- wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek
- Stowarzyszenie w 2010 r. nie nabywało obligacji, akcji, udziałów.
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych
na to nabycie
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- Stowarzyszenie nie jest właścicielem nieruchomości.
i) nabytych pozostałych środkach trwałych nie ma.
j) wartości aktywów i zobowiązań Stowarzyszenia ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych
- Stowarzyszenie w 2010 r. nie sporządzało i nie składało sprawozdań finansowych sporządzanych
dla celów statystycznych.
XIII. Dane o działalności zleconej Stowarzyszeniu przez podmioty państwowe i
samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o
wyniku finansowym tej działalności
Stowarzyszenie realizowało w 2010 r. zadania zlecone przez Urząd Miejski w Orzyszu:
- zadanie publiczne ” Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci,
młodzieży, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych” pn. „Sporty całego życia”. Całkowita wartość
projektu – 4929,41 zł, kwota uzyskanej dotacji – 3219,41 zł,
- zadanie publiczne „Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady
zrównoważonego rozwoju” pn. „Ekologiczna Akademia Rowerowa”. Całkowita wartość projektu –
3470,00, kwota uzyskanej dotacji 2300 zł.
Zadania zostały przeprowadzone i rozliczone.
XIV. Informacja o rozliczeniach Stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych, a także informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych
- Stowarzyszenie na dzień 31.12.2010 r. nie posiadało żadnych zobowiązań podatkowych.
XV. Informacja, czy w okresie sprawozdawczym były przeprowadzona w Stowarzyszeniu
kontrola, a jeśli była - to jej wyniki:
- Stowarzyszenie nie było kontrolowane przez żaden podmiot z zewnątrz.
- W trakcie trwania roku przeprowadzono kontrolę wewnętrzną doraźną (prezes i wiceprezes)
dokumentacji Stowarzyszenia. Bieżące uwagi przekazano osobom odpowiedzialnym.
Na początku roku 2010 Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia przeprowadziła kontrolę
dokumentów finansowych – Protokół kasy.
Zebrani na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 28 lutego 2011 r. postanowili przyjąć bez zastrzeżeń
sprawozdanie merytoryczne i finansowe Mazurskiego Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej w Orzyszu.
Uchwała w tej sprawie została podjęta przez zebranych jednogłośnie.
Podpisy Zarządu:
Marusiński Krzysztof – prezes,
Otto Danuta – wiceprezes,

…………………………………………
…………………………………………

Kraszewski Bogdan – wiceprezes,…………………………………………
Darmofał Elżbieta – skarbnik,
Jadwiga Man – sekretarz,

…………………………..……………
…………………..…………………..
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