SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW JEDLNI LETNISKO
za okres od 1 stycznia 2012r do 11 maja 2013r.
W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące wydarzenia:
- 4 stycznia 2012 – Wieczór Chopinowski – pokaz filmu „CHOPIN 2010” oraz recital
pianistki Anny Markowicz
- w okresie ferii zimowych 2012 „Spotkanie z zabawą”
- 8 lutego 2012r podpisano porozumienie o współpracy z Towarzystwem Przyjaciół
Wrzosowa.
- 21 marca 2012 – wystawa malarstwa olejnego p. Beaty Bujak „Wiosenne
Rewolucje”
- Świąteczne wystawy pisanek / 2012r i 2013r /
- 23 maja 2012 – „ Igłą i nitką malowane” – wystawa prac p. Agnieszki Szyc oraz
recital poezji śpiewanej.
- 1 sierpnia 2012 - 68 rocznica Powstania Warszawskiego.
- 11 listopada 2012 – 94 rocznica Odzyskania Niepodległości.
– 24 listopada 2012 - Bal Andrzejkowy / z loterią na rzecz SMJL /
- 22 grudnia 2012 – Spotkanie Wigilijne w „Różanej Chatce”
- Odbyło się 8 Wieczorów Operowych DVD dla melomanów / „Carmen”, „Trawiata”
„Wesele Figara”, „Kiri Te Kanawa”, „Koronacja Poppei”, „Madame Butterfly”,
„Rigoletto”.
- Zorganizowano 17 seansów filmowych / w tym dwa wakacyjne maratony /:
„Szalone serce”, „Świetliki w ogrodzie”, „Służące”, „Larry Crowne – Uśmiech losu”,
”Jeszcze dalej niż północ”, „Slumdog milioner ulicy”, „Kobieta na Marsie ,
mężczyzna na Wenus”, „Jestem Bogiem”, „Kolejny rok”, „Gran Torino”,
„Nietykalni”, ”Plac Zbawiciela”, „Listy do M”, „ Historia Kowalskich”, „Rzeź”,
„Anatomia upadku”, „Wymyk”, „Między światami”, „Bez mojej zgody”.
- Odbyło się 9 prelekcji o różnorodnej tematyce/ m.in. Wieczór żeglarski gawędy,
szanty – „Wisłą do Bałtyku”; Kultury świata – Wietnam, Kambodża, Tajlandia;

Puszcza Kozienicka – spotkanie z konserwatorem przyrody; Komunikacja w rodzinie
– spotkanie z psychologiem; Poczuj energię, poczuj życie – instruktor fitness i
dietetyk; Wielkanoc w Radomskiem – etnograf./

W okresie sprawozdawczym odbyło się 8 zebrań Zarządu.
W maju przedstawiciele Zarządu spotkali się z Wójtem Gminy Piotrem
Leśnowolskim. Tematem spotkania była współpraca SMJL z Urzędem Gminy oraz
możliwości pomocy w realizacji naszych działań. W październiku , na kolejnym
spotkaniu rozważana była propozycja podnajmu przez Gminę budynku Dworca PKP
jako forma pomocy finansowej /pokrywanie kosztów utrzymania – czynsz, energia
elektryczna/ a jednocześnie zapewnienie miejsca do działania dla wszystkich
organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie Gminy. Pomimo wstępnych
deklaracji dot. przejęcia od PKP budynku Dworca - Władze Gminy wycofały się
z tego pomysłu.
9 listopada 2012r na Walnym Zebraniu Członków podjęto Uchwałę intencyjną
upoważniającą Zarząd do działań zmierzających do połączenia organizacyjnego
naszego Stowarzyszenia z Towarzystwem Przyjaciół Wrzosowa / z zachowaniem
statusu organizacji pożytku publicznego/.
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