Sprawozdanie merytoryczne
z działalności Mazurskiego Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej w Orzyszu
za okres: 01.01.2009 – 31.12.2009
(sporządzone w trybie art. 23 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873))
Orzysz 08 luty 2010
I. Dane Stowarzyszenia:
Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej w Orzyszu
12-250 Orzysz, Wierzbiny 4/2
tel. 87 7377520
e-mail: msal@orzysz.org.pl
www.orzysz.org.pl
KRS 0000 199 344
NIP 849-15-48-242
REGON 519 657 959
Konto nr 79 9364 0000 2003 0008 0709 0001
II. Członkowie Zarządu:
Kraszewski Bogdan – prezes
Otto Danuta – wiceprezes
Marusiński Krzysztof – wiceprezes
Darmofał Elżbieta – skarbnik
Ciepilińska Janina - sekretarz
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,
5) 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,
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8)
9)
10)
11)
12)
13)

udzielanie wsparcia, w tym finansowego, szeroko rozumianym lokalnym inicjatywom
obywatelskim,
współdziałanie ze środkami komunikacji społecznej,
tworzenie i prowadzenie instytucji o charakterze społeczno-edukacyjnym,
promowanie idei integracji europejskiej,
realizowanie prac i przedsięwzięć zgodnych z celami Stowarzyszenia, zleconych przez inne
instytucje i organizacje,
wdrażanie idei Centrów Aktywności Lokalnej.
Stowarzyszenie na dzień 31.12.2009 r. liczy 16 członków opłacających składki członkowskie.

IV. W 2009 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 12 stron. Redakcja posiada sprzęt komputerowy, sprzęt do rejestracji obrazu i
dźwięku oraz odpowiednie oprogramowanie do składu gazety i jej druku.
W 2009 r. wydano 5 numerów, a od początku funkcjonowania gazety ukazało się 20 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.
Prawdą jest, że niewiele znajdą u nas, dla siebie interesującego, osoby spoza naszej gminy, osoby z
dużych ośrodków społecznych, z ważnych organizacji i instytucji. Dla nich nasze sprawy mogą wydać
się zbyt błahe i mało poważne. Jednak prawdą jest, że gazeta u nas cieszy się tak dużą
poczytnością, że nie każdy chętny ma możliwość zaopatrzyć się w jej egzemplarz.
Jeżeli poprzez gazetę kilka tysięcy mieszkańców gminy zostanie zachęconych do zajęcia stanowiska
w ważnych dla naszej społeczności sprawach, to niewątpliwie część z nich podzieli się swoją opinią z
innymi. Część z tych, podejmie próby przeprowadzenia zmian w swoim otoczeniu, a część z takich
działań osiągnie rezultat. I o to nam właśnie chodzi.
Działanie 2 – projekt "Akademia III Wieku w Orzyszu"
Projekt polegał na działaniach w dwóch głównych kierunkach – aktywizacji społecznejosób starszych
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oraz integracji międzypokoleniowej. Jego głównym celem była aktywizacja społeczna mieszkańców
Gminy Orzysz, zwłaszcza osób starszych i zwiększenie ich integracji ze społecznością lokalną, w tym
głównie młodzieżą.
Cele szczegółowe to: wzmocnienie animatorów i liderów pracujących ze środowiskami osób
starszych oraz podniesienie wiedzy i umiejętności praktycznych osób starszych sprzyjających ich
integracji społecznej i aktywizacji zawodowej.
W ramach projektu uwzględniono takie działania jak:
1. Zajęcia - cykl zajęć tematycznych, obejmujących m. in. tematykę jak: profilaktykę prozdrowotną,
zajęcia ruchowo-taneczne, zajęcia umiejętnościowe, wiedzę o społeczeństwie, kulturoznawstwo,
turystykę, krajoznawstwo i inne, w zależności od potrzeb.
2. Spotkania - z trzema osobami-instytucjami, mogącymi pochwalić się ciekawymi doświadczeniami,
wiedzą itd. Było to spotkanie z teatrem Iota i jego twórcą Zbigniewem Waszkielewiczem, z kapelą
rockową, która prezentowała seniorom muzykę młodzieżową, oraz z Gabrielą Zimirowską
koordynatorem Regionalnego Centrum Wolontariatu. Na spotkania te zapraszana była również
młodzież i społeczność lokalna, by w praktyce doprowadzić do bliższego kontaktu obu grup.
3. Dwudniowy wyjazd integracyjno-edukacyjny - dla grupy 20 osób. Trasę podróży oraz program
ułożyli sami uczestnicy zajęć. Wyjazd łączył elementy o charakterze historycznym, krajoznawczym,
ale też społecznym. W programie było zwiedzanie pochylni Buczyniec na kanale Ostródzko Elbląskim. W miejscowości Aniołowo uczestnicy wycieczki goszczeni byli przez tamtejsze
stowarzyszenie i wzięli udział w warsztatach potraw tradycyjnych i regionalnych. Kolejnym punktem
programu było zwiedzenie Gdyni, a w niej: zwiedzanie Akwarium Morskiego, „Daru Pomorza”, statku
„Błyskawica”, przejażdżka statkiem po porcie i stoczni gdyńskiej, oraz spacer plażą i bulwarem
nadmorskim.
4. Obsługa komputera i Internetu - 20 godzinny kurs komputerowy. Seniorzy uczyli się obsługi
komputera, Internetu, zakładali własne konta e-mailowe itd.
5. Inicjatywy Społeczne Seniorów - uczestnicy zaplanowali, a następnie zrealizowali 3 inicjatywy,
skierowane do społeczności lokalnej. W ramach jednej z takich inicjatyw pn "Bajki terapeutyczne dla
wnuków na Dzień Dziecka" przygotowano na płytce CD publikację pt "Smoczuś i inne...", która
zawierała 17 bajek. Lektorami byli słuchacze Akademii: Wanda Chaberek, Janina Cieplińska, Elżbieta
Darmofał, Alicja Kochanowska, Krzysztof Marusiński i Daria Zychowicz. Lektorów przygotował
Zbigniew Waszkielewicz - twórca autorskiego teatru IOTA. Zapisu cyfrowego dokonano w MiejskoGminnym Ośrodku Kultury w Białej Piskiej, a grafikę, nadruk i menu płytki wykonał Krzysztof
Marusiński.
Drugą inicjatywą był Plebiscyt na Aktywnego Orzyszanina 2008 w kategorii Senior, a trzecią Ognisko
Integracyjne dla uczestników projektu i seniorów z terenu Gminy Orzysz.
6. Warsztaty filmowe - uczestnicy warsztatów, seniorzy i młodzież, w oparciu o zdobytą wiedzę,
przygotowali 15-20 min film, na temat promocji aktywności społecznej w gminie Orzysz, który został
opublikowany na płytce CD.
Łącznie przeprowadzono 105 godzin zajęć. Przy realizacji programu zatrudniono 23 instruktorów i
trenerów, głównie mieszkańców spoza Orzysza. Po raz pierwszy w Orzyszu prowadzone były zajęcia
z samoobrony w systemie kravmaga – izraelskiego systemu walki, z filozofii i praktyki Tai chi, z
kaligrafii i innych. W związku z kierowaniem działań projektu do różnych środowisk naszej gminy
podjęto rozmowy w celu nawiązania współpracy z rożnymi instytucjami i organizacjami gminy. Chcąc
włączyć w korzystanie z projektu podopiecznych pomocy społecznej, wystąpiono o współpracę do
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu. Prowadzone także były rozmowy z
kierownictwem Domu Kultury i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu
uwzględnienia udziału w zajęciach osób z rożnych środowisk. Niestety, te próby włączania instytucji
gminnych nie powiodły się. W przyszłości należy podejmować kolejne działania w celu
przekonywania instytucji samorządowych do wspólnych działań służących poprawie warunków życia
społeczności orzyskiej.
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Przy realizacji projektu rozwinęła się bardzo dobra współpraca z Klubem Garnizonowym w Orzyszu
kierowanym przez p. Małgorzatę Staszewską. Organizatorzy spotkali się z dużym zrozumieniem
potrzeby pomagania środowisku osób starszych gminy Orzysz i z dużą bezinteresowną pomocą.
Projekt „Akademia III Wieku w Orzyszu” realizowany był w partnerstwie w skład którego wchodziła
Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa, oraz Mazurskie
Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej w Orzyszu. Pierwsza z organizacji wzięła na siebie
zabezpieczenie finansowe projektu, a MSAL realizowała projekt na terenie Orzysza. Koordynatorem
projektu z ramienia FOSy był Grzegorz Godlejewski, a działania w Orzyszu prowadził organizator
lokalny Krzysztof Marusiński, który przy realizacji projektu przepracował 234 godziny.
Projekt „Akademia III Wieku w Orzyszu” był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Nr Projektu: POKL.07.03.00-28-334/08.
Odbiorcy projektu to mieszkańcy Gminy Orzysz, przede wszystkim osoby w wieku 50 – 65 lat, ale
również młodzież i dorośli mieszkańcy - bezrobotni (10 osób), w sumie 70 osób.
Uczestnicy Akademii otrzymali stosowne zaświadczenia.
Działanie 3 – Centrum Wolontariatu
przy Mazurskim Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej w Orzyszu
W ramach centrum Wolontariatu pracuje 10 wolontariuszy w tym są dwie osoby dorosłe.
Wolontariatem kieruje koordynator Regina Marusińska.
Wolontariusze pod kierownictwem koordynatora przeprowadzili następujące działania:







Udział w zbiórce WOŚP w styczniu 2009 r. 10 wolontariuszy, którzy zebrali łącznie 1174,17 zł
Opieka wolontariuszy nad osobami potrzebującymi pomocy.
Impreza integracyjna wolontariuszy i członków MSAL – Rajd rowerowy 23.5.2009
Ognisko integracyjne dla starszych mieszkańców Orzysza - celem tego działania było
integrowanie wolontariuszy z osobami, do których kierują oni swoja pomoc.
Akcja promocyjna projektu: „Sporty całego życia” dla kobiet starszych.
Zbiórka odzieży „Moja pełna szafa”.

Na podstawie Decyzji Burmistrza Orzysza Or.SO.V.5022/6/09 z dnia 28.10.2009 r. Mazurskie
Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej w Orzyszu przeprowadziło zbiórkę odzieży używanej na terenie
Miasta i Gminy Orzysz.
Zbiórka, poprzedzona ogłoszeniami rozplakatowanymi na teranie Orzysza w dniu 10 listopada,
przeprowadzona została w dniach 16 - 20 listopada, w godz.15.00-18.00 i w dniu 21 listopada, godz.
11.00 – 14.00 w siedzibie MSAL, przy ul. Wojska Polskiego 2/11.
W wyniku przeprowadzonej zbiórki zebrano 32 paczki z odzieżą, które zostały dostarczone przez 22
mieszkańców Gminy Orzysz.
Zebrane rzeczy, po uprzednim poinformowaniu mieszkańców za pośrednictwem rozplakatowanych
na mieście ogłoszeń, wydawano w dniu 12 grudnia br. w siedzibie MSAL. W związku z faktem, że
część odzieży nie została przekazana w tym dniu, przeprowadzono dodatkowe wydawanie w dniu 22
grudnia br. w miejscowości Wężewo w porozumieniu z tamtejszym sołtysem.
W przeprowadzeniu zbiórki i przekazaniu zebranej odzieży zaangażowani byli członkowie i
wolontariusze Stowarzyszenia.




Dyżury Biura Wolontariatu.
Udział 4 wolontariuszy w szkoleniu pn „Pozyskiwanie funduszy ze źródeł poza publicznych” w
dniach 14 i 28 listopada 2009 r.
Wigilia dla wolontariuszy w dniu 20 grudnia 2009 r.
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Udział wolontariuszy w akcji wydawania paczek dla dzieci z rodzin potrzebujących.

Działanie 4 – przeprowadzenie V Otwartych Mistrzostw Gminy Orzysz
w grę towarzyską 3–5–8.

-

Nasze Stowarzyszenie organizuje turnieje w grę karcianą 3-5-8 od 2005 roku.
Dotychczas zorganizowaliśmy następujące imprezy w grę 3-5-8:
I Mistrzostwa Orzysza w grę 3-5-8 (13.02.2005)
I Mistrzostwa Powiatu w grę 3-5-8 (23.04.2005)
II Mistrzostwa Orzysza i Powiatu Piskiego w grę 3-5-8 (05.03.2006)
III Mistrzostwa Orzysza w grę 3-5-8 (22.04.2007)
IV Otwarte Mistrzostwa Gminy Orzysz w grę 3–5–8 (18.05.2008)

W marcu 2007 roku byliśmy współorganizatorami III Mistrzostw Powiatu Piskiego
w grę karcianą 3-5-8, które po raz pierwszy odbyły się w Piszu.
Organizując turnieje nasze działania opieramy o realizację następujących celów:
- integracja społeczności gminy Orzysz,
- atrakcyjne spędzanie czasu wolnego,
- popularyzacja gry karcianej, rozwijającej zdolności myślenia logicznego i strategicznego
- wyłonienie najlepszych graczy w powiecie i Gminie Orzysz.
Środki niezbędne do zorganizowania zawodów pochodzą ze składek członkowskich. Produkty
spożywcze na poczęstunek dla zawodników pozyskujemy w formie darów w naturze od naszych
znajomych, którzy prowadzą sklepy.
W 2008 roku członkowie Stowarzyszenia przygotowali projekt z zakresu - zadanie publiczne
„Ochrona i promocja zdrowia. Promocja zdrowego stylu życia poprzez: profilaktykę uzależnień od
alkoholu, narkotyków i tytoniu, spotkania, prelekcje, zajęcia, konkursy”, projekt „IV Otwarte
Mistrzostwa Gminy Orzysz w grę towarzyską 3–5–8”. Całkowita wartość projektu - 1664,00zł, kwota
uzyskanej dotacji – 500,00 zł.
Zadanie, zmierza do integracji 45 mieszkańców Gminy Orzysz powyżej 18 roku życia, których pasją
jest gra towarzyska w 3-5-8.
V Otwarte Mistrzostwa Orzysza w grę 3-5-8 odbyły się 22 listopada 2009 r. w Szkole Podstawowej
w Orzyszu. Przy stolikach zasiadło 24 sympatyków takiego spędzania czasu wolnego. Zawodnicy
rozegrali 3 partie. Najlepszym zawodnikiem mistrzostw został Rzodkiewicz Łukasz.
W klasyfikacji końcowej startujący zajęli następujące miejsca: 2. Jasiński Artur, 3. Januszewicz
Sławomir, 4. Andruszko Rafał, 5. Dąbrowski Ryszard, 6. Giglewicz Krzysztof, 7. Jasiński Krzysztof,
8.Motyka Marian, 9. Giglewicz Zdzisław, 10. Wojciechowski Rafał, 11.Jasiński Tadeusz, 12. Reliszka
Sylwester, 13. Żebrowski Mieczysław, 14. Tkacz Grażyna, 15. Łapiński Mariusz, 16.Wiśniewski
Andrzej, 17. Wiśniewski Leonard, 18. Chludziński Mirosław, 19. Kozicki Andrzej, 20. Jasiński
Zbigniew, 21. Kosche Zygfryd, 22. Zmienko Marian, 23. Gogołowski Andrzej, 24.Stachniak Bartosz.
Organizatorem mistrzostw było Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej w Orzyszu. Za
udzieloną pomoc przy organizacji zawodów chcielibyśmy podziękować następującym osobom: Pani
Krystynie Kodas, Pani Iwonie Zyzik, Panu Adamowi Borchet i Panu Zbigniewowi Jasińskiemu.
Społeczność naszej „małej Ojczyzny”, przede wszystkim ludzie dorośli powyżej 18 roku życia, są
zaabsorbowani dniem codziennym: poszukiwaniem pracy, zabezpieczeniem bytu dla swoich rodzin.
Nie mają czasu, albo nie potrafią pomyśleć o sobie, o tym, że można się spotkać i w kulturalnej
atmosferze spędzić inaczej czas wolny. Człowiek jest istotą społeczną, potrzebuje towarzystwa
innych ludzi, by móc normalnie egzystować. Jeżeli zamknie się w „swoich czterech ścianach”, będzie
mu bardzo trudno żyć nie tylko z innymi ludźmi, ale zrozumieć samego siebie. Zadanie przez nas
realizowane, pozwala na oderwanie się od codziennych problemów, poznanie nowych ludzi, co więcej
daje szansę rywalizacji, a tym samym możliwość odbudowania wiary we własne siły. Ważne jest
także to, że adresaci aktywnie włączą się w organizację zadania poprzez przygotowanie i
posprzątanie sali, na której będą odbywać się mistrzostwa.
Takiego działania poza naszym stowarzyszeniem nigdy wcześniej nie organizował nikt inny. Z
rozmów
z
uczestnikami
wiemy,
że
bardzo
czekają
na
kolejne
mistrzostwa.
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Działanie 5 – szkolenia, konferencje, wizyty, porozumienia
1. Udział członka stowarzyszenia w Szkole Trenerów realizowanej we współpracy ze
Stowarzyszeniem Trenerów Organizacji Pozarządowych, mająca na celu wykreowanie nowych
osób - trenerów prowadzących w przyszłości szkolenia i warsztaty dla przedstawicieli
organizacji pozarządowych w regionie.
2. Udział 4 wolontariuszy w szkoleniu pn „Pozyskiwanie funduszy ze źródeł poza publicznych” w
dniach 14 i 28 listopada 2009 r. w Ełku.
3. Spotkanie członków rad powiatowych organizacji pozarządowych w celu opracowania strategii
rozwoju Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko - Mazurskiego W tym
dwudniowym spotkaniu, które odbyło się w dniach 13-14 listopada 2009 r. w Uroczysku
Deresze wzięli udział: Stanisław Król i Krzysztof Marusiński.
4. Członek stowarzyszenia uczestniczył w wizycie studyjnej w dniach 18 do 20 listopada 2009r.
organizowanej w ramach działania „Akademia HEROLD” która miała na celu poznawanie
dobrych praktyk oraz wymianę doświadczeń w obszarach: wspierania organizacji
pozarządowych, animacji społecznej, wsi tematycznych, rozwoju obszarów wiejskich i
edukacji ekologicznej.
5. Elżbieta Masny uczestniczyła w dniach 23 - 25 czerwiec 2009 w warsztatach "Wypracowanie
Strategii Federacji FOSa na lata 2009 – 2013" w Ostródzie.
6. Udział członków stowarzyszenia w konferencji "Czy Fundusz lokalny jest dobrym pomysłem
na rozwój społeczny naszej małej ojczyzny?”, która miała miejsce w Ełku w dniu 27 września
2009 roku w Ełckim Centrum Kultury.
7. Wyjazd Stowarzyszenia i zaproszonych gości do Radzi na spektakl teatru IOTA, na
zaproszenie twórcy teatru Zbigniewa Waszkielewicza, w ramach projektu „Outdoors 2009”.
8. Prezes stowarzyszenia, Bogdan Kraszewski jest radnym Rady Miejskiej w Orzyszu.
9. Krzysztof Marusiński pracuje w Radzie Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego w
charakterze przewodniczącego.
10. Daria Zychowicz uczestniczy w Szkole Animatorów Społecznych działających w środowisku
osób starszych – organizator FOSa w ramach Akademii III 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.
Publikowane są tam 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 20 tys. razy, a 192 zarejestrowanych
użytkowników napisało 4695 postów w 416 tematach.
Stowarzyszenie posiada także konto o pojemności 50 MB w domenie free.ngo.pl gdzie pod adresem
http://www.msalorzysz.free.ngo.pl/ funkcjonuje strona internetowa i skrzynka e-mail o
pojemności 30MB.

Działanie 7 – zajęcia aktywizujące kobiety z piłki siatkowej
pn. „Sporty całego życia”.
Członkinie Stowarzyszenia od listopada 2007 r. organizują zajęcia z gimnastyki korekcyjnej i
piłki siatkowej dla kobiet w wieku 50+. Zajęcia odbywały się w każdą sobotę na sali sportowej
Gimnazjum w Orzyszu od godziny 15.00.
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W 2008 roku członkowie Stowarzyszenia przygotowali projekt, dzięki któremu mogli
przeprowadzić w/w działania w okresie od 11.08.2008 do 30.12.2008.
Projekt z zakresu - zadanie publiczne „Rozwój kultury fizycznej i sportu” – projekt „Aktywny umysł i
ciało – zajęcia dla Pań 30+, 40+, 50+”. Całkowita wartość projektu – 3490,00 zł, kwota uzyskanej
dotacji – 2000,00 zł
W 2009 roku (01.09.09 – 20.12.09) przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy projekt (zadanie) „Sporty całego życia”. Projekt miał na celu zaktywizować społeczeństwo do aktywnego spędzania
czasu poprzez sport. Organizacja zajęć sportowych z piłki siatkowej dla kobiet, pozwoliła znaleźć coś
dla każdego. W swoim projekcie chcieliśmy popularyzować dyscypliny sportowe wodne, które z
dużym powodzeniem można uprawiać na naszym terenie, który bogaty jest w jeziora. Niestety nie
udało nam się pozyskać dotacji. Projekt skierowany był do szerokiej rzeszy odbiorców zarówno
dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Niemniej brak dofinansowania spowodował, iż projekt
realizowaliśmy z piłki siatkowej dla kobiet i mężczyzn w różnym wieku. Nasza oferta spotkała się z
dużym zainteresowaniem. Na podstawie rozmów, list obecności twierdzimy, że nasz założony cel
został zrealizowany w pełni. Tak rozbudowana oferta zyskała liczną grupę odbiorców, pokazała, że
tego typu działania są potrzebne w naszej społeczności.
Działanie 8 – 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 - sklep „Nad Mostem” ul. Wojska Polskiego
2/11 o godzinie 19.00 (18:00 w okresie zimy).
W 2009 roku odbyły się 22 spotkania członków Stowarzyszenia.
Działanie 9 – otrzymanie statusu 0PP
W sierpniu 2008 r. złożyliśmy do Sądu Rejonowego VIII Wydział KRS w Olsztynie dokumenty o
przyznanie naszemu Stowarzyszeniu statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Status ten przyznano
30.12.2008 r.
Działanie 10 – Świąteczne paczki dla dzieci z rodzin potrzebujących
We współpracy z Federacją Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa
przeprowadzona została na terenie gminy Orzysz akcja wydawania paczek świątecznych dla dzieci.
Paczki w ilości 20 szt. przygotowała Federacja FOSa. Znajdowały się w niej zabawki, gry planszowe,
pomoce szkolne i słodycze. Stowarzyszenie wzbogaciło paczki o zabawki zebrane w akcji
charytatywnej na terenie naszej gminy.
Dzieci, którym przekazano paczki wytypowane zostały na podstawie rozmów przeprowadzonych z
sołtysami wsi gminy. Były to dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia zamieszkałych głównie na
terenach popegeerowskich.
Paczki wręczano bezpośrednio dzieciom odwiedzając je w mieszkaniach w dniach 19 i 20 grudnia
2009 r. przez grupę osób, członków stowarzyszenia – jeden z nich w stroju Mikołaja - w
towarzystwie sołtysa wsi.
Paczki wydano w następujących wsiach, we współpracy z sołtysami:
1. Wężewo – 6 paczek, sołtys Henryk Wruczak,
2. Suchy Róg – 3 paczki, sołtys Jerzy Niestorowicz,
3. Dziubiele i Dziubiele Małe – 6 paczek, sołtys Adam Pietrzak,
4. Nowe Guty – 1 paczka – sołtys Stanisław Król,
5. Strzelniki – 3 paczki – Mirosław Gwiazdowski.
Informacja o przeprowadzonym działaniu opublikowana została w rożnych mediach, w tym na
witrynach internetowych, a także zostanie zamieszczona w najbliższym wydaniu gazety lokalnej
„Wieści orzyskie”.
Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej w Orzyszu serdecznie dziękuje Federacji FOSa,
Prezesowi Federacji Panu Bartłomiejowi Głuszakowi, Zarządowi i wszystkim pracownikom za
współpracę. Zarząd Stowarzyszenia dziękuje także w/w sołtysom wsi orzyskich, a także członkom
MSAL, oraz wszystkim, którzy pomogli w tym działaniu nie tylko poświęcając swój czas, ale także
wspomagając finansowo tą akcję.
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V. Odpisy uchwał
-

Uchwały Zarządu MSAL w Orzyszu w sprawie:
„FOSa dzieciom” – paczki świąteczne dla dzieci
„Turniej w grę 3-5-8”
przeprowadzenia zbiórki odzieży
wystąpienia z ofertą do Urzędu Miejskiego w Orzyszu pn. „Sporty całego życia”
przeprowadzenia projektu „Akademia III Wieku”
przeprowadzenia Plebiscytu „Aktywny Orzyszanin 2008” w kategorii Senior.
Uchwały z Walnego Zgromadzenia członków MSAL w Orzyszu w sprawie:

- przyjęcia sprawozdania merytoryczno – finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2008 rok
23.03.2009r.

VI. W ramach działalności statutowej (odpłatnej i nieodpłatnej) MSAL w Orzyszu
uzyskało ogółem:
- przychody z działalności statutowej – 5 152,54 zł
- koszty działalności statutowej - 2 500,00 zł
- koszty administracyjne – 1 371,07 zł
- saldo - 1 281, 47 zł
Składki zebrane w 2009 roku wynoszą – 1 425,00 zł

VII. Informacja o poniesionych kosztach na: realizację celów statutowych,
administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.), działalność
gospodarczą, pozostałych kosztach.
Koszty realizacji zadań statutowych - 2 500,00 zł
Koszty administracyjne – 1 371,07 zł
w tym:
- amortyzacja – 0,00 zł
- zużycie materiałów i energii – 0,00 zł
- usługi obce – 1 047,98 zł
- podatki i opłaty – 0,00 zł
- pozostałe – 171,59 zł
VIII. Informacja o uzyskanych przychodach w ramach działalności statutowej
(odpłatnej i nieodpłatnej).
Przychody z działalności statutowej
w tym;
- składki brutto określone statutem – 1 425,00 zł
- inne przychody określone statutem – 3 727,39 zł
IX. Wynik finansowy Stowarzyszenia ogółem za 2009r. to nadwyżka przychodów nad
kosztami (wielkość dodatnia) – 1 281,47 zł
X. Dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu z podziałem według zajmowanych
stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności
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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 2009 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 2009 r. nie nabywało obligacji, akcji, udziałów.
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych
na to nabycie
- 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 2009 r. nie sporządzało i nie składało sprawozdań finansowych sporządzanych
dla celów statystycznych.
XI. Dane o działalności zleconej Stowarzyszeniu przez podmioty państwowe i
samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o
wyniku finansowym tej działalności
Stowarzyszenie przeprowadziło w 2009 r. zadanie zlecone przez Urząd Miejski w Orzyszu:
* zadanie publiczne ”Popularyzacja sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz prowadzenie
zajęć grup sportowych” pn. „Sporty całego życia”. Całkowita wartość projektu – 3512,00zł,
kwota uzyskanej dotacji – 2500,00 zł
Zadanie zostało przeprowadzone i bez zastrzeżeń rozliczone.
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XII. Informacja o rozliczeniach Stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych, a także informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych
- Stowarzyszenie na dzień 31.12.2009 r. nie posiada żadnych zobowiązań podatkowych.
XIII. 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 2009 Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia przeprowadziła kontrolę
dokumentów finansowych – Protokół kasy.

Zebrani na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 8 lutego 2010 r. postanowili
przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdanie merytoryczne i finansowe Mazurskiego
Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej w Orzyszu. Uchwała została przyjęta przez
zebranych jednogłośnie.
podpisy Zarządu:
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