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I. Cele Statutowe Stowarzyszenia :  
 

Celem działania Stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego 

rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego Wrzosowa, 

wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku 

lokalnym, 

budzenie zainteresowania historią Wrzosowa, pomnikami przyrody i kultury oraz 

sztuką ludową, 

wspieranie edukacji ekologicznej, ochrony przyrody oraz działań na rzecz 

podwyższania świadomości ekologicznej społeczeństwa. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i 

rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury; 

zbieranie, utrwalanie i popularyzowanie materiałów informujących o przeszłości, 

teraźniejszości i perspektywach rozwoju Wrzosowa; 

prowadzenie działalności oświatowej, edukacyjnej i integracyjnej (urządzanie 

wystaw i konkursów); 

wspieranie działań społecznych i zawodowych mieszkańców Wrzosowa; 

wspieranie działań na rzecz rozwoju Wrzosowa; 

prowadzenie archiwum materiałów dotyczących Wrzosowa; 

nawiązywanie kontaktów i współpracy z władzami, organizacjami społecznymi, 

towarzystwami naukowymi, regionalnymi, instytucjami i osobami zainteresowanymi 

działalnością Stowarzyszenia; 

ochronę przyrody i krajobrazu; 



pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych; 

organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji; 

prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania funduszy na rzecz systemów 

stypendialnych; 

promocje zdrowia i zdrowego stylu życia; 

działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego 

wypoczynku; 

prowadzenie działalności wydawniczej; 

wspieranie uczestnictwa mieszkańców Wrzosowa w Unii Europejskiej; 

popularyzację rolnictwa proekologicznego; 

inicjowanie innych poczynań mających służyć urzeczywistnianiu celów 

Stowarzyszenia. 

 

Stowarzyszenie może prowadzić z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie: 

obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania – PKD 

55.20.Z, 

wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z 

wyłączeniem w zakresie oprogramowania – PKD 58.1, 

przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność; działalność portali internetowych – PKD 63.1, 

badania rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z, 

pozaszkolne formy edukacji – PKD 85.5, 

działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką – PKD 90.0, 

działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z 

kulturą – PKD 91.0, 

działalność związana ze sportem – PKD 93.1, 

działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.2, 

działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana – 

PKD 94.99.Z. 

 

 

  

II. Prowadzone działania w 2011: 

 W roku 2011 Stowarzyszenie TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ WRZOSOWA  

kontynuowało działania integracyjno społeczne  poprzez rozbudzenie aktywności 

mieszkańców, krzewienie wiedzy z zakresu ekologii, kultury i sportu oraz dbałość o 

rozwój społeczności lokalnej Wrzosowa i jako priorytet ustaliło pozyskanie funduszy 

zewnętrzych(FIO,fundusze unijne)oraz organizację Wrzosowiska. 

TPW realizowało w 2011 przyjęty na Walnym Zgromadzeniu plan i Zarząd 

skoncentrowal swoje działania na poszukiwaniu docelowej siedziby naszego 

Stowarzyszenia poprzez nawiązanie ścisłej współpracy z nowymi władzami naszej 

gminy oraz z zarządem Stowarzyszenia Miłośników Jedlni Letnisko,co poskutkowało  

podpisaniem w bieżącym roku 2012 porozumienia o wzajemnej pomocy w zakresie 

pozyskiwania funduszy zewnętrzych i  możliwość wykorzystania ich siedziby do 



spotkań TPW.Przeprowadzono aktualizacje naszej strony internetowej o bieżące 

ważne wydarzenia dzięki dużemu zaangażowaniu p.Jakuba Bartosiaka.Wciąż 

zbierane są materiały i dokumenty o historii Wrzosowa do publikacji kalendarza –

prace nad tym zadaniem są kontynuowane przez p. Katarzynę 

Oktawiec.Zaplanowane  spotkania Zarządu i członków oraz wigilia 2011 były 

realizowane  w domu opieki ludzi starszych o.o.Pallotynów, z którymi na codzień 

utrzymujemy dobro sąsiedzkie kontakty. 

Stale współpracujemy z Zarządem Centrum Edukacji Ekologicznej w Radomiu 

ustalając    nowe zakresy obszarów działania. 

We wrześniu 2011 zarząd TPW zorganizował  i zaprosił mieszkańców Wrzosowa 

oraz nowe władze Gminy na imprezę edukacyjno -ekologiczną WRZOSOWISKO. 

W trakcie spotkania zostały  przeprowadzone liczne konkursy dla różnych grup 

wiekowych,których celem było podniesienie świadomości ekologicznej wśród 

uczestników.Do współpracy zaprosiliśmy  Prezes Centrum Edukacji Ekologicznej w 

Radomiu,która przygotowała materiały do konkursu ekologicznego dla uczestników z 

nagrodami. 

 W bieżącym roku 2012 chcemy kontynuować swoje działania  w  obszarach 

statutowych I połączyć się ze Stowarzyszeniem Miłośników Jedlnii Letnisko. 

 

Członkowie i Zarząd Stowarzyszenia działają jako wolontariusze i nie pobierają 

żadnych pieniędzy za swoją pracę  

   

 WRZOSÓW 27.06.2012             Zarząd Stowarzyszenia TPW 


