
SPRAWOZDANIE
z działalności Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Miasta Kazimierza Dolnego

za okres 25 listopada 2006r. – 26 czerwca 2010r.

W okresie sprawozdawczym władze Towarzystwa Przyjaciół Miasta Kazimierza Dolnego pracowały w nast. składzie:

Zarząd:
Konrad Kucza-Kuczyński,
Stefan Kurzawiński – prezes,
Tadeusz Michalak,
Czesława Pisula – wiceprezes, skarbnik,
Piotr Ruciński,
Ewa Siemińska,
Ewa Wolna – sekretarz,
Joanna Zamorowska-Fąfrowicz.

Komisja Rewizyjna:
Edward Balawejder,
Ryszard Kosioł,
Adam Madejski – przewodniczący.

Sąd Koleżeński: 
Marta Dymińska – przewodnicząca,
Marcin Pisula,
Stefan Przesmycki.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 46 posiedzeń Zarządu. W pracach Zarządu od początku kadencji nie uczestniczył Zbigniew 
Lemiech, który 20 lutego 2008r. złożył formalną (pisemną) rezygnację z członkostwa Towarzystwa zarzucając jego członkom brak zasad i 
norm moralnych, a prezesowi Stefanowi Kurzawińskiemu niegospodarność. Wobec tak postawionych, z gruntu gołosłownych zarzutów, 
Zarząd w oparciu o par.21 pkt b) Statutu postanowił nie przyjmować rezygnacji lecz wykluczyć Zbigniewa Lemiecha  z pośród członków 
Towarzystwa.

Realizując postanowienia wynikające z uchwały walnego zgromadzenia oraz statutu Towarzystwa w okresie sprawozdawczym 
Zarząd skoncentrował sie na następujących działaniach:

1. Uaktualnienie liczby członków TPm.KD z uwzględnieniem wypełniania obowiązków statutowych. 
W wyniku dokonanej weryfikacji aktualnie Towarzystwo skupia 49. członków.
 

2. Przeprowadzenie wymiany legitymacji członkowskich.
Punkt nie zrealizowany. 

3. Pozyskiwanie nowych członków ze szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia.
W okresie sprawozdawczym przyjęto 7. nowych członków.

4. Podjęcie działalności informacyjnej i promocyjnej wśród mieszkańców i sympatyków miasta Kazimierza.
Punkt realizowany bieżąco poprzez organizowanie spotkań autorskich oraz wystaw tematycznych.

5. Kontynuacja wydawania Brulionu Kazimierskiego z uwzglednieniem dotchczasowej formy i treści.
W okresie sprawozdawczym wydane zostały dwa kolejne numery Brulionu. W przygotowaniu jest kolejny 10. numer Brulionu  
Kazimierskiego, który ukaże się pod koniec roku.

6. Uporządkowanie spraw prawnych w Sądzie Rejestrowym z uzyskanem statusu Stowarzyszenia Pożytku Publicznego.
Dokonano  rejestracji  w  Krajowym  Rejestrze  Sądowym.  Ponieważ  statusu  Stowarzyszenia  Pożytku  Publicznego  nie  można  
było uzyskać podczas pierwszej rejestracji, kolejna próba zostanie podjęta przy okazji zatwierdzania nowego Statutu.

7. Weryfikacja spraw majątkowych poprzez zlecenie specjalistom przygotowania bilansu z upoważnieniem dla Zarządu do przyjęcia 
tego dokumentu jako stanu wyjściowego w zakresie majątku Towarzystwa.
Nawiązany został kontakt z Biurem Prawnym - sprawa w toku realizacji.

8. Ponowienie  starań,  we  współpracy  z  władzami  miasta  i  innymi  organizacjami  społecznymi  o  pozyskanie  siedziby  dla 
Towarzystwa, celem zorganizowania w nim salonu artystycznego – miejsca spotkań, dyskusji, wymiany poglądów.
Pomimo  podjęcia  wielu  prób  mających  na  celu  uzmysłowienia  obopólnych  korzyści  wynikających  z  wyremontowana  i  
zagospodarowania  Wikarówki  na  cele  statutowe  Towarzystwa,  a  tym samym poszerzenia  oferty  kulturalnej  skierowanej  do  
mieszkańcow oraz turystów, aktualni  włodarze  Kazimierza  owładnięci  ideą  wyprzedaży  substancji  miejskiej  w  czasie  
jednej  kadencji,  nie  są  skłonni  do  podjęcia  jakichkolwiek  konstruktywnych  rozmów.  Może  nowe  władze  Towarzystwa  z  
przyszłymi władzami miasta będą  miały więcej szczęścia. Chyba, że ruina Wikarówki ma pozostać trwałą ikoną Kazimierza. 

9. Doprowadzić do pozytywnego końca sprawę ustawienia popiersia Juliusza Małachowskiego.
Ze  strony  Towarzystwa  wypełnione  zostały  wszystkie  zobowiązania  m.innymi  opracowanie  dokumentacji  formy  i  miejsca  
posadowienia popiersia. Realizacja zamierzenia zależy już tylko od Urzędu Miasta. 

10. Upoważnić Zarząd do podejmowania, w sytuacjach prawnie uzasadnionych, obronę substancji architektoniczno - krajobrazowej w 
obrąbie miasta i Parku Krajobrazowego.



W miarę potrzeb brano udział w cyklicznych spotkaniach nt. ładu przestrzennego oraz rewitalizacji Kazimierza Dolnego.

11. Nadać Leszkowi Długoszowi  – bardowi i  poecie  związanemu od lat  z miastem Kazimierzem godność Honorowego Członka 
Towarzystwa.  
Uroczystość nadania Leszkowi Długoszowi godności Honorowego Członkostwa Towarzystwa odbyła się 23 lutego 2007r.

 
Wśród  najważniejszych  zadań,  poza  realizacją  uchwały  Walnego  Zebrania  Członków,  którymi  zajmował  się  Zarząd  w  
okresie sprawozdawczym można wymienić:

1. Odzyskanie, na drodze wieloletnich procesów sądowych,  bezprawnie sprzedanego majątku Towarzystwa.

2. Przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki, warunkujacego wywiązanie się ze zobowiązań finansowych  
będących konsekwencją odzyskania majątku.

3.  Sfinalizowanie  sprzedaży  dzialki  i  ulokowanie  pozyskanych  środków finansowych  na  korzystnych  warunkach  w  Banku  
Spółdzielczym w Kazimierzu Dolnym. Są to 3 lokaty roczne po 100 000 zł z oprocentowaniem 5.5 %  oraz 2 lokaty półroczne po 
50 000 zł z oprocentowaniem 4,7%.

4. Dokonanie rejestracji Towarzystwa w Krajowym Rejestrze Sądowym.

5. Przeprowadzenie gruntownego remontu oraz uporządkowanie siedziby obejmujące: 
- założenie podwieszanego sufitu, 
- remont toalety,
- malowanie ścian i otworów, 
- mycie i sprzątanie całości, 
- oprawa obrazów, 
- założenie żaluzji, 
- wymiana umeblowania (zakup miękich krzeseł),
- uprzątnięcie zalegającego w piwnicach złomu i starego sprzętu, 
- zerwanie i wywiezienie zbutwiałych podłóg w piwnicach, 
- uporządkownie terenu wokół, oczyszczenie schodów, naprawa daszków nad bramą.

                5. Opracowanie i uruchomionie strony internetowej Towarzystwa www.przyjacielekazimierza.pl.

6.  Zorganizowano  21.  autorskich  spotkań  tematycznych  popularyzujących  wśród  mieszkańców  wiedzę  na  temat  historii  i  
dnia dzisiejszego Kazimierza Dolnego

7.  We  współpracy  z  Wydziałem  Architektury  Politechniki  Warszawskiej  oraz  Muzeum  Nadwiślańskim  zorganizowano  
wystawę  "Kazimierz  Dolny w rysunku  i  malarstwie  architektów z kręgu  Wydziału  Architektury  PW".  Wystawa  odbiła  się  
szerokim echem w kręgach kulturotwórczych związanych z Kazimierzem. W jej wyniku dyrekcja Muzeum Nadwiślańskiego  
zaproponowało zawarcie umowy o stałej współpracy na rzecz działań o charakterze kulturalnym.

8. Towarzystwo Przyjaciół Miasta Kazimierza Dolnego włączyło się w organizowane przez Muzeum Nadwiślańskie  
"Dni  Wisły  2008"  poprzez  dwie  wystawy  malarstwa  Ewy  Siemińskiej  i  Danuty  Wierzbickiej  oraz  wspólnie  z  Kolegium  
Sztuk Pięknych wystawę fotografii o tematyce wiślanej. Niezależnie od tego studenci Kolegium namalowali obrazy, sprzedane na 
aukcji, z której dochód pozwolił na renowację nagrobka Karola Sicińskiego na miejscowym cmentarzu.

9.  W wyniku nawiązania porozumienia z organizatorami Festiwalu Filmu i Sztuki „Dwa Brzegi” w siedzibie Towarzystwa  
zorganizowano  dotychczas  14  spotkań  autorskich.  W  siedzibie  Towarzystwa  czasie  trwania  festiwalu  odbyły  się  również  
warsztaty  filmowe.  Natomiast  w  Kolegium  Sztuk  Pięknych  UMCS  odbyła  się  prezentacja  koncepcji  zagospodarowania  
kazimierskich  kamieniołomów.  Zdarzenia  te,  ujęte  w  oficjalnym  programie  imprez  towarzyszących  Festiwalowi  Filmu  i  
Sztuki „Dwa Brzegi” oraz w katalogu festiwalu, miały duży wpływ na promocjęTowarzystwa wśród gości festiwalu.
W przygotowywaniu jest program na zbliżającą się IV edycję Festiwalu.

10. Niezaleznie od wymienionych dokonań:
-  Opracowano nowy Statut uwzględniający wymogi Ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 Prawo o stowarzyszeniach.
-  Nawiązano robocze kontakty z Towarzystwem Przyjaciół Janowca, Towarzystwem Przyjaciół Puław oraz       
    kazimierskim oddziałem Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.
-  Brano czynny udział w spotkaniach organizowanych przez Wojewódzką Radę Towarzystw Regionalnych w Lubinie.
-  Podpisano wieloletnią umowę o współpracy z Muzeum Nadwiślańskim.
-  Opracowano wzory tablic do oznakowania na terenie Kazimierza zabytków wraz z tekstami polsko-angielskimi.
-  Dokonano inwentaryzacji książek, obrazów i medali.
-  Brano udział w naradach roboczych Wojewódzkiego Konserwatora Zbytków.
-  Ofiarowano obraz podczas uroczystego powitania w Kazimierzu kard. Paula Pouparda.

W ocenie pracy Zarządu w latach 2006 - 2010 na szczególne podkreślenie zasługuje duża aktywność i osobiste zaangażowanie 
poszczególnych jego czlonków, bez którego realizacja tak bogatego programu byłaby niemożliwa.

Sekretarz Prezes

Ewa Wolna       Stefan Kurzawiński

http://www.przyjacielekazimierza.pl/

