
SPRAWOZDANIE 
z działalności Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Miasta Kazimierza Dolnego 

za okres od 27 listopada 2010r. do 15 listopada 2013r. 
 

W okresie sprawdozdawczym władze TPMKD pracowały w następującym składzie: 
 
         Zarząd: 
                      Bartłomiej Pniewski – prezes, 
                      Czesława Pisula – wiceprezes, 
                      Ewa Wolna – sekretarz, 
                      GraŜyna Legwant – skarbnik, 
                      Konrad Kucza-Kuczyński, 
                      Stefan Kurzawiński (do lutego 2013) 
                      Tadeusz Michalak, 
                      Andrzej Rodzik, 
                      Ewa Siemińska, 
 
          Komisja Rewizyjna: 
                      Marta Dymińska – przewodnicząca, 
                      Edward Balawejder, 
                      Janusz Michalak, 
 
          Sąd KoleŜeński: 
                      Marcin Pisula – przewodniczący, 
                      Witold Galiński, 
                      Helena Wermanowa (zrezygnowała z członkostwa). 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
W okresie sprawdozdawczym odbyły się 32 posiedzenia Zarządu, którym przewodniczył prezes Bartłomiej Pniewski, 
wszyscy wybrani członkowie Zarządu wykazywali się aktywną postawą biorąc czynny udział w posiedzeniach oraz 
wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez TPMKD.  
 
 
Realizując postanowienia poprzednich władz TPMKD oraz obowiązujące uchwały Walnych Zgromadzeń 

a takŜe postanowienia statutowe Zarząd zajmował się głównie następującymi sprawami: 
 

w zakresie struktury wewnętrznej Towarzystwa: 
 

1. Porządkowanie spraw majątkowych. 
 

SIEDZIBA: 
 
-       Małachowskiego 5b  
     Obecna siedziba przy ul.Małachowskiego 5b ma charakter tymczasowy ze względu na brak tytułu 

własności oraz fatalny stan techniczny. Nie działa i nie działała juŜ wcześniej instalacja grzewcza i 
wodno-kanalizacyjna. Taki stan uniemoŜliwia przeprowadzanie wieloosobowych i długotrwałych 

     spotkań w tym lokalu. Pomieszczenia uŜytkowane przez Towarzystwo mają w istocie charakter 
magazynowy. Z uwagi na stan techniczny i prawny ponoszenie jakichkolwiek nakładów finansowych 
byłoby w ocenie Zarządu niegospodarnością. W stanie obecnym moŜliwe jest dalsze korzystanie  
z uŜytkowanych pomieszczeń   tylko poza  sezonem grzewczym. 

 
− Wikarówka 
     Zarząd w związku z omówioną wyŜej sytuacją lokalową juŜ na początku kadencji wrócił do dawnej  

koncepcji remontu i zagospodarowania na potrzeby TPMKD budynku Wikarówki (lub jego części), 
który juŜ kilka lat wcześniej przeznaczony został na ten cel przez władze gminy. Wypracowany został 
plan szerokiego rozwiązania dla całego terenu wokół Wikarówki z udziałem Gminy i Parafii. Mimo 
początkowej akceptacji, w późniejszej fazie rozmów na ten temat, włączyło się środowisko Akcji 
Katolickiej, które nie dopuściło do Ŝadnych konstruktywnych wniosków. Po dłuŜszej przerwie  

     i oczekiwaniu na zmianę sytuacji Zarząd uznał, Ŝe pozostało nam jedyne wyjście tj. próba zgłoszenia 
wniosku o zmianę przeznaczenia posiadanej prze TPMKD działki nr 1401 i podjęcie starań o budowę 
siedziby. 

 
− Budowa własnej siedziby  
     Zarząd juŜ dwukrotnie składał wniosek o przekształcenie zapisów miejscowego planu 

zagospodarowania w kierunku uzyskania moŜliwości zabudowy działki nr 1401 przy ul. 
Małachowskiego 5, której jedynym właścicielem jest TPMKD. W ostatnim czasie otrzymaliśmy 



wstępną informację, Ŝe najpewniej pojawi się szansa na akceptację proponowanego przez nas 
rozwiązania, oczekujemy zatem na miarodajne informacje i przygotowujemy się do opracowania 
projektu naszej nowej, tym razem własnej siedziby.  

     Zarząd zwraca się do Walnego Zebrania Członków o podjęcie uchwały w tej sprawie. 
      

                          FINANSE: 
                  
                      -       zasady gospodarowania zasobami finansowymi 
                          Towarzystwo, posiada kapitał pochodzący z otrzymanej w 1987 r. dotacji celowej na zakup siedziby, 
                           który przeszedł róŜne koleje losu by, po powtórnej sprzedaŜy działki, powrócić na konto TPMKD. 
                          W całości zabezpieczony jest na cele lokalowe. Posiadana kwota lokowana jest systematycznie na 
                          koncie lokat w Banku Spółdzielczym w Kazimierzu Dolnym, gdzie  TPMKD posiada swój rachunek 
                          bankowy. Dochody z odsetek od tej kwoty są wystarczające by pokryć bieŜące potrzeby Towarzystwa. 
                          Zarząd w tym zakresie kontynuuje postanowienia swoich poprzedników. 
 
                   -       szczegóły gospodarki finansami 
                          w roku 2011 wobec niejasności co do interpretacji sytuacji podatkowej TPMKD, decyzją Zarządu 
                          wstrzymane zostały jakiekolwiek operacje finansowe z wyjątkiem opłat niezbędnych do utrzymania 
                          tymczasowej siedziby. Do czasu ustatecznego wyjaśnienia przez Izbę Skarbową w Lublinie naszego 
                          odwołania, tzn. do jesieni 2012, jedynymi wydatkami TPMKD były drobne kwoty opłat 
                          eksploatacyjnych (prąd, gaz, woda, odpadki), wstrzymana została działalność wydawnicza oraz 
                          sprzedaŜ ksiąŜek i Brulionów Kazimierskich. Jedynym znaczącym wydatkiem była zapłata za pomoc 
                          prawną w sporze z Urzędem Skarbowym i wyniosła 2.440,- zł brutto. 
                          w roku 2012 po wyjaśnieniu interpretacji podatkowej a więc dopiero na jesieni, Towarzystwo 
                          wznowiło działalność wydawniczą albumikiem “Palindromy Pana Johna”, w dalszym ciągu bardzo 
                          oszczędnie gospodarując wydatkami, wznowiona została sprzedaŜ wydawnictw, w tym celu 
                          porozumieliśmy się z Kawiarnią GALERIA (pani Magda śuk), która prowadzi sprzedaŜ w naszym 
                          imieniu.  
                          w roku 2013 najpowaŜniejszy wydatek to umowa o dzieło z p.Andrzejem Dudzińskim o wartości 
                          brutto 2.800,- zł dotycząca opracowania całkowicie nowej strony internetowej Towarzystwa opartej na  
                          motywach opracowanych przez Stefana Kurzawińskiego, kolejną znaczącą kwotą sa wydatki 
                          związane z przygotowaniami do Walnego Zebrania (w tym aktualizacja wpisów do KRS i wykonanie 
                          nowoczesnych legitymacji członkowskich), które mogą oiągnąć poziom ok. 3.000,- zł. Obok tych 
                          wydatków w dalszym ciągu opłacamy bieŜące rachunki eksploatacyjne za tymczasową siedzibę 
                          Towarzystwa.  W wyniku oszczędnej gospodarki finansami w roku 2013 powiększyliśmy kwotę  lokat 
                          o 10.000,- złotych.                         
 
                          NIERUCHOMO ŚCI: 
 
                         Towarzystwo jest jedynym właścicielem działki nr 1401 o powierzchni ok. 200 m2, która aktualnie jest 
                         działką niebudowlaną oraz współwłaścicielem (1/2) działki nr 1402 (sąsiednia droga dojazdowa  
                         z mediami), Ŝadnych innych nieruchomości  ani praw do nich  Towarzystwo nie posiada. Wystąpiliśmy 
                         do projektantów Studium o przekształcenie działki nr 1401 na budowlaną i zamierzamy wystąpić do 
                         Burmistrza o bezpośrednią zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla tej 
                         działki. W przypadku pozytywnej reakcji władz Gminy na te wnioski jeteśmy gotowi przygotować 
                         dokumentację projektową zamierzonej inwestycji własnymi siłami członków Zarządu TPMKD. 

 
2. Wyjaśnienie sytuacji podatkowej Towarzystwa. 

 
                        Rozstrzygnięcie niejasności wokół interpretacji sytuacji podatkowej TPMKD pochłonęło wiele wysiłku 
                        i czasu. Praktycznie od lutego 2011r. do września 2012r. sprawa ta była priorytetem działań Zarządu. 
                        Niekorzystna dla Towarzystwa interpretacja zagraŜała bowiem uszczupleniem zasobów finansowych 
                       TPMKD o niemal dwie trzecie. 
                       Całym procesem ze strony TPMKD kierował osobiście prezes Zarządu Bartłomiej Pniewski przy 
                       aktywnym udziale byłego prezesa Stefana Kurzawińskiego (sprawa dotyczyła poprzedniej kadencji 
                       Zarządu) oraz GraŜyny Legwant, skarbnika TPMKD. 
                       To najpowaŜniejszy problem tej kadencji Zarządu, po wyjaśnieniu zasoby finansowe zgromadzone na 
                       koncie TPMKD stały się bezpieczne.   
 

3. Uporządkowanie spraw członkowskich. 
                       W dotychczasowej praktyce Towarzystwa posłogiwano się jedynie tzw. listą członków, która 
                       występowała w kilku wersjach i zawierała szereg nazwisk, często bez danych kontaktowych lub bez 
                       potwierdzenia woli przystąpienia do TPMKD w postaci podpisanej deklaracji członkowskiej, deklaracje 
                       podpisywane były bez daty przystąpienia. W latach 2008-2010 pojawiła się, dostępna na oficjalnej 
                       stronie internetowej, wspólna lista “Członków i Sympatyków”, jednak bez wyraźnego rozróŜnienia kto 
                       jest członkiem a kto sympatykiem. Pojęcie “Sympatyk” nie występuje w statucie. Umieszczenie wielu 



                       takich osób na oficjalnej stronie Towarzystwa dało im poczucie, Ŝe mogą czynnie uczestniczyć  
                       w wewnętrznym Ŝyciu TPMKD i wpływać na losy Towarzystwa. W następstwie powstało (lub mogło 
                       powstać) wiele sytuacji niejasnych i konfliktowych.  
                       W protokółach wielu Walnych Zebrań  Członków TPMKD powtarza się zobowiązanie Zarządu do 
                       przeprowadzenia weryfikacji członków oraz wydania osobom uprawnionym legitymacji członkowskich. 
                       Dopiero aktualny Zarząd zdecydował się na staranną aktualizację listy członków, załoŜenie kartoteki 
                       członków i wydanie legitymacji. W celu usprawnienia zarządzania sprawami członkowskimi oraz 
                       dokumentami Towarzystwa zakupione zostało i wdroŜone wyspecjalizowane oprogramowanie 
                       komputerowe. 
                       Po przeprowadzeniu weryfikacji i przyjęciu kilku nowych osób Towarzystwo liczy obecnie 45 członków 
                       w tym trzy osoby są członkami honorowymi. ZałoŜona została komputerowa kartoteka członków, 
                       prowadzona jest elektroniczna ewidencja składek, dokumentacja korespondencji, protokółów zebrań 
                       Zarządu oraz kronika wydarzeń. Stopniowo digitalizowane są archiwalne dokumenty Towarzystwa. 
 

4. Przygotowanie niezbędnych zmian w statucie. 
                      W celu zamknięcia etapu porządkowania spraw Towarzystwa konieczna jest, Zdaniem Zarządu, 
                      zmiana niektórych zapisów obowiązującego statutu i dopracowanie całościowej zmiany statutu, 
                      która powinna zostać przedstawiona do uchwalenia przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 
                      planowane na czerwiec 2014r.  Zarząd przedstawi Komisji Uchwał i Wniosków najbliŜszego Walnego 
                      Zebrania Członków stosowne projekty uchwał w tej sprawie.                                                                          
                                                                 
        5. Rezygnacja z przekształcenia TPMKD w Organizację PoŜytku Publicznego 
                    Walne Zebranie z dnia 27.11.2010 podjęło uchwałę o zmianie statusu TPMKD na Organizację PoŜytku 
                    Publicznego. Po bliŜszym zapoznaniu się ze skutkami takiej zmiany, po skonsultowaniu się z innymi  
                    organizacjami posiadającymi status OPP oraz po przykrych doświadczeniach związanych z konfliktem 
                    podatkowym z Urzędem Skarbowym w latach 2011-2012, Zarząd zrezygnował z wprowadzenia tej 
                    zmiany jako wyjątkowo niekorzystnej dla TPMKD. Głównym powodem jest konieczność prowadzenia 
                    niezwykle rygorystycznej tzw. pełnej księgowości oraz sprawozdawczości finansowej i, związane z tym, 
                    zagroŜenie nieustannymi kontrolami róŜnych instytucji, co przy obrotach rocznych w granicach do około 
                    20 tys. złotych byłoby nieracjonalne i pociągnęłoby za sobą znaczne koszty. 
                    Zarząd zwraca się do Walnego Zebrania o uchylenie poprzedniej uchwały w tej sprawie.                 
         
        6. Witryna internetowa TPMKD 
                   Dotychczasowa witryna internetowa Towarzystwa była autorskim dziełem byłego prezesa Zarządu Stefana  
                   Kurzawińskiego, który ją stworzył i osobiście administrował. Po wyborze nowego Zarządu w 2010 r. 
                   Stefan Kurzawiński  zrzekając się funkcji prezesa pozostał w składzie Zarządu jako członek Zarządu. 
                   Bardzo aktywnie pomagał w przejęciu wszystkich spraw nowemu prezesowi, jednak przy wielkiej liczbie 
                   przejmowanych waŜnych spraw, kwestię administrowania stroną internetową obaj panowie pozostawili 
                   w jego rękach. Nietety cięŜka choroba spowodowała, Ŝe nie został nowemu prezesowi przekazany pełen 
                   dostęp do swobodnej edycji danych na istniejącej stronie. Stało się to przyczyną zatoru informacyjnego. 
                   W ramach przygotowań do Walnego Zebrania 2013, Zarząd podjął decyzję o zamówieniu nowej wersji 
                   witryny wykonanej na bazie całkowicie współczesnego oprogramowania i uruchomieniu jej w terminie 
                   dwóch tygodni przed Walnym Zebraniem. Podstawowym załoŜeniem jest zachowanie wizualnego stylu 
                   zbliŜonego do wersji poprzedniej przy jednoczesnym wprowadzeniu najnowszych funkcjonalności. 
                   Strona w nowej wersji została opublikowana zgodnie z planem w dniu 15 listopada br.     
           

w zakresie działań zewnętrznych:  
 

Współpraca z Kancelarią Prezydenta RP  
               Udział w przygotowaniu Forum Debaty Publicznej nt. Pomników Historii, udział prezesa Zarządu w Forum 
               w dniu 29 czerwca 2011r., zgłoszenie potrzeb Kazimierza Dolnego  jako Pomnika Historii w zakresie 
               systemowej pomocy Państwa w ochronie i rewaloryzacji zabytków. 
 
               Przygotowanie obchodów jubileuszu 80-lecia Wiesława Myśliwskiego na lubelszczyźnie we współpracy  
               z Akcentem i Dwoma Brzegami oraz wspólny wniosek TPMKD i Wschodniej Fundacji Kultury “AKCENT” 
               o odznaczenie Wiesława Myśliwskiego KrzyŜem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski 
               (wręczono 11 listopada 2012r.). 
 
Współpraca z Władzami Samorządowymi Gminy Kazimierz Dolny i Powiatu Puławskiego: 

 
1. Udział prezesa Zarządu w sesjach Rady Miejskiej. 

               Prezes Zarządu uczestniczył aktywnie w 36 Sesjach Rady Miasta, zabierając głos we wszystkich sprawach 
               dotyczących statutowych celów i form działania TPMKD, dotyczyło to przede wszystkim gospodarki 
               przestrzennej, ochrony zabytków i krajobrazu, kształtowania wizerunku Miasteczka oraz działań 
               kulturalnych. 

2. Udział prezesa Zarządu w 54 Komisjach Rady Miejskiej. 



               Komisje Rady Miejskiej zajmują się przygotowaniem materiałów na Sesje Rady, chcąc skutecznie 
               uczestniczyć w Sesjach trzeba wcześniej brać udział w roboczych spotkaniach poszczególnych Komisji. 

3. Udział przedstawicieli Zarządu w Komisjach Ekspertów powoływanych przez Burmistrza. 
               Burmistrz powołuje często komisje konsultacyjne dla zasięgnięcia opinii ekspertów przed podjęciem 
               decyzji w róŜnych sprawach. Zapraszani są, w zaleŜności od tematu, przedstawiciele naszego Towarzystwa, 
               Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców, innych stowarzyszeń  
               oraz osoby indywidualne. Współpraca w tym zakresie układa się b. dobrze i moŜe stanowić przykład 
               dla innych samorządów. 

4. Udział w 3 posiedzeniach Rady Powiatu, związany z debatą dotyczącą spraw Miasteczka. 
5. Udział w upamiętnieniu ofiar niemieckiego obozu przejściowego na terenie klasztoru O.Reformatów przy 

ul.Cmentarnej. Projekt i nadzór wykonał prof.arch. Konrad Kucza-Kuczyński, czlonek Zarządu TPMKD, 
pamiątkową tablicę ufundował Zarząd Towarzystwa. 

6. Opiniowanie wniosków kandydatów na dyrektora KOKPiT. 
7. 2 wykłady (K.Kucza-Kuczyński i T.Michalak) na seminarium poświęconym Farze kazimierskiej 20.04.2013 
8. Zorganizowanie wystawy fotografii Stefana Kurzawińskiego połączonej ze sprzedaŜą (SARP, listopad 2012)  

 
Współpraca z Władzami i instytucjami Województwa Lubelskiego: 
 

9. Udział w uroczystościach nadania tytułu “Laur Konserwatorski”  -  2011, 2012, 2013 
10. Udział w Komisji Konserwatorskiej Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

               Przedstawiciele TPMKD zapraszani są na posiedzenia Komisji w charakterze ekspertów posiadających  
               doskonałe rozeznanie lokalnych uwarunkowań i potrzeb. 

11. Prezes Zarządu Bartłomiej Pniewski został w dniu 19.01.2012 r. uhonorowany tytułem “Bene Meritus Tarrae 
Lublinensi” - Dobrze ZasłuŜony dla Lubelszczyzny – w uznaniu jego działalności społecznej i kulturalnej. 

 
Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi lub ich związkami: 
 

12. Stowarzyszenie “Dwa Brzegi” -  
               Organizacja corocznego cyklu prelekcji w ramach Festiwalu Filmu i Sztuki “Dwa Brzegi”, w tym: 
 
               FESTIWAL  DWA BRZEGI 2011: 

TPMKD | Włoscy muratorzy Kazimierza – arch. Tadeusz Michalak 

data: 01/08/2011, godzina: 15:00, miejsce: SARP, program artystyczny: spotkania  
 
TPMKD | Wpływy włoskie w architekturze Zamku w Janowcu nad Wisłą – hist. sztuki Jerzy śurawski 
data: 02/08/2011, godzina: 15:00, miejsce: SARP, program artystyczny: spotkania 

TPMKD | Na co fotografom film „Powiększenie” Antonioniego? – prof. Aleksander Błoński 

data: 03/08/2011, godzina: 15:00, miejsce: SARP, program artystyczny: spotkania 

TPMKD | Kazimierska Italia – dr hist. sztuki  Waldemar Odorowski 
data: 04/08/2011, godzina: 15:00, miejsce: SARP, program artystyczny: spotkania 

TPMKD | Rozmowa po włosku nowego ze starym w architekturze – prof. arch. Konrad Kucza-Kuczyński 

data: 05/08/2011, godzina: 15:00, miejsce: SARP, program artystyczny: spotkania 

 
                 FESTIWAL DWA BRZEGI 2012: 

TPMKD | WIELKIE NARRACJE WIESŁAWA MY ŚLIWSKIEGO – benefis z okazji 80. rocznicy urodzin 

data: 29/07/2012 godzina: 16:00 miejsce: Mięćmierz, Filmowy widnokrąg Myśliwskiego program art.: spotkania  

TPMKD | Kazimierz Dolny, miasto czy wieś? – Waldemar Siemiński, socjolog 

data: 30/07/2012 godzina: 15:00 miejsce: SARP program artystyczny: spotkania  

TPMKD | Kazimierz Dolny, miasto i wieś – Tadeusz Michalak, architekt 

data: 31/07/2012 godzina: 15:00 miejsce: SARP program artystyczny: spotkania  

TPMKD | Wie ś źródłem inspiracji w malarstwie – Waldemar Odorowski, historyk sztuki 

data: 01/08/2012 godzina: 15:00 miejsce: SARP program artystyczny: spotkania  

TPMKD | Dziedzictwo wiejskie w architekturze współczesnej – Konrad Kucza-Kuczyński, architekt             
data:  02/08/2012 godzina: 15:00 miejsce: SARP program artystyczny: spotkania  

    



                FESTIWAL DWA BRZEGI 2013: 

TPMKD |  “Cztery Fary Kazimierskie” (wykład arch. T adeusza Michalaka) 

data: 29/07/2013 godzina: 14:00 miejsce: KOKPiT program artystyczny: spotkania  

TPMKD | “Nowe w starej Farze” (wykład prof. arch. K onrada Kucza-Kuczyńskiego) 

data: 31/07/2013 godzina: 14:00 miejsce: KOKPiT program artystyczny: spotkania  

TPMKD | Towarzystwo Przyjaciół Miasta Kazimierza Dolnego i Kazimierska Konfraternia Sztuki – “Stefan           
Kurzawiński – Kazimierzanin” (wykład dr. Waldemara Odorowskiego) 

data: 02/08/2013 godzina: 14:00 miejsce: KOKPiT program artystyczny: spotkania  

 

13. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Kazimierzu Dolnym 
               Współorganizacja imprez charytatywnych i aukcji dzieł sztuki na rzecz realizacji celów społecznych. 
 

14. Kazimierska Konfraternia Sztuki 
               Współorganizacja imprez charytatywnych i aukcji dzieł sztuki na rzecz pomocy chorym artystom, w tym  
               aukcja na rzecz chorego Stefana Kurzawińskiego (grudzień 2012) 
 

15. Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych 
               Udział w dorocznych konferencjach organizowanych przez WRTR nt. rozwoju regionalnego lubelszczyzny. 
 
                                                            

                                                                       plany na przyszłość 
 
               Po uporaniu się z wyjaśnianiem sytuacji finansowo-podatkowej i formalnej moŜemy spokojnie planować 
               przyszłość. 
 
               Wśród celów strategicznych widzimy przede wszystkim budowę własnej siedziby i powrót do działalności 
               wydawniczej, w  tym przede wszystkim do wydawania Brulionu Kazimierskiego. 
 
               Będziemy organizować lub współorganizować konferencje i seminaria poświęcone historii i tradycji 
               Kazimierza Dolnego i regionu. 
 
               Będziemy organizować warsztatowe zajęcia edukacyjne dla młodzieŜy szkolnej w celu przybliŜenia młodym 
               mieszkańcom Kazimierza Dolnego dziedzictwa ziemi rodzinnej. 
 
               W dalszym ciągu będziemy rozwijać współpracę z innymi stowarzyszeniami i samorządem lokalnym, 
               uczestnicząc na jego Ŝyczenie w opiniowaniu i doradzaniu w sprawach dotyczących naszych statutowych 
               zobowiązań.  
 
               Będziemy kontynuować współpracę z organizacjami i instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę zabytków, 
               dziedzictwa kulturowego i krajobrazu w naszym regionie. 
 
               Będziemy uczestniczyć w planowaniu i organizacji kazimierskich festiwali ( Dwa Brzegi, Europejski 
               Festiwal Kolonii Artystycznych) i innych imprez kulturalnych. 
 
               Zrobimy wszystko by Miasteczko nasze tętniło Ŝyciem kulturalnym na najwyŜszym poziomie przez cztery 
               pory roku. 
 
 
                                                                 _____________________________ 
 
 

               Podsumowując mijającą kadencję naleŜy stwierdzić, Ŝe pomimo bardzo powaŜnych trudności formalnych  
               i  nieoczekiwanych wydarzeń losowych okres ten był owocny i pozwolił sprawy organizacyjne 

               i członkowskie TPMKD doprowadzić do stanu zgodnego z załoŜonym celem. 
               Mamy jasną sytuację majątkową, uporządkowane zasady gospodarowania finansami, uporządkowaną listę 

               członków i określone plany na przyszłość.  
 
 

 



 
 
 

w imieniu Zarządu  
Towarzystwa Przyjaciół Miasta Kazimierza Dolnego 

 
Dziękujemy wszystkim członkom TPMKD za okazane zaufanie 

 
 
 
 

w imieniu własnym 
 

dziękujemy wszystkim członkom Zarządu za osobiste zaangaŜowanie i aktywność, 
które pozwoliły zrealizować tak obszerny program w okresie sprawozdawczym. 

 
 
 
 
 

 
                             Sekretarz Zarządu                                                                         Prezes Zarządu 
 
 
 
                                   Ewa Wolna                                                                           Bartłomiej Pniewski 


