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KRS: 0000536345 
Adres: 05-509 Józefosław, ul. Szafirowa 21 

Zarząd: Katarzyna Bukol-Krawczyk- Prezes, Jacek Sut- Wiceprezes, Krystyna Widaj 
– Członek Zarządu  
(wybory nowego Zarządu odbyły się 11 marca 2019) 
Komisja Rewizyjna: Piotr Malarski ( do  kwietnia 2019 – rezygnacja z 
członkowstwa) w to miejsce Renata Nowacka,  Monika Pokorska,  Komisja w 
składzie 2-osobowym 

 
W okresie sprawozdawczym odbyły się: 
- 3 Walne Zebrania Członków: 11 stycznia 2018 (wyborcze – wybrano nowy Zarząd) , 
21 czerwca (zatwierdzenie SF 2017) oraz 7 listopada 2018 (zmiany składu Komisji 
Rewizyjnej) - protokoły dostępne w siedzibie Stowarzyszenia  

- 4 posiedzenia zarządu (styczeń, marzec, maj, listopad 2018) – protokoły są dostępne 
w siedzibie Stowarzyszenia 
 
Na koniec roku 2018 Stowarzyszenie liczyło: 10 osób 
- przyjęto do Stowarzyszenia 1 nowego członka – Tomasza Kosiora 

- rezygnację złożyły 2 osoby: Beata Bednarska, Piotr Malarski 
 
I. 
W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie prowadziło następującą działalność 
realizującą cele statutowe: 
 

1. Cały rok 2019 

-  Pokazy filmowe Klubu Filmowego Rewers. We współpracy z Biblioteką 

Publiczną i Klubem Kultury w Józefosławiu zorganizowano  

 

2. Maj 2019 

- 19 maja  - Dzień Ziemi– sadzenie drzew z mieszkańcami przy ulicy 

Spacerowej w Józefosławiu. Współpraca z gminą (projekt nasadzeń, zakup 

roślin, ziemia, woda do polewania, nadzór) oraz lokalną szkółką roślin 

Acrocona; po stronie PnJ – wykonanie plakatu, promocja wydarzenia, udział 

w happeningu. Spore zainteresowanie mieszkańców w tym dzieci i młodzieży 

 

3. Czerwiec 2019 

- 17 czerwca – 6 Bieg Uliczny J&J i Piknik Rodzinny na terenie Politechniki 

Warszawskiej, impreza biegowa pod znakiem ekologii. Jest największa 

impreza Stowarzyszenia w ciągu roku, przyciągająca setki mieszkańców, w 

tym całych rodzin Józefosławia i Julianowa 

 



4. Wrzesień 2019 

- 22 września – III Muzyczny Hyde Park na Ogrodowej – wspólna 

organizacja  z Centrum Kultury w Piasecznie koncertu dla młodych 

lokalnych zespołów, po stronie Stowarzyszenia  prowadzenie imprezy 

na scenie, organizacja animacji dla dzieci oraz strefy gastronomicznej, 

promocja; impreza znajduje coraz więcej fanów w gminie Piaseczno; 

gwiazdą wieczoru był zespól Maleo Regge Rockers 

 

5. Październik 2019 

– 6 październik -  Kiermasz Jesienny w ogrodzie Acrocona, , impreza 

promująca ekologię w życiu codziennym, współpraca z gmina i szkółką 

Acrocona, animacje dla dzieci, plakaty, banery, konkurs na najlepszy ; 

piękna pogoda, duże zainteresowanie ze strony mieszkańców 

 
6. Grudzień 2019 

- udział Stowarzyszenia w Kiermaszu Świątecznym w szkole; stoisko z 

gadżetami PnJ, warsztaty z wykonywania bombek świątecznych, przekazanie 

gadżetów stowarzyszenia na licytację,  pieniądze uzyskane na licytacji zostaną 

przekazane na potrzeby wskazane przez Radę Rodziców Szkoły w 

Józefosławiu 

 
II. W okresie sprawozdawczym złożono następujące wnioski o granty, dotacje itp.: 

- wniosek do FS Józefosławia 2020 o zakup zabawki typu pająk do wspinania 

dla dzieci na urządzenie skwer w pobliżu Klubu Kultury 

 w Józefosławiu . Wniosek przyjęty do realizacji. Pozostałe wnioski o sadzenie 

zieleni, stację serwisową dla rowerów nie zostały przyjęte do realizacji 

- przedstawiliśmy plany działań na rok 2020  do Centrum Kultury oraz 

Biblioteki Publicznej 

- wnioski o realizację zadań publicznych – projekt Poznajmy się Ukraina ( 

wydanie książki o charakterze integracyjnym)  złożony do Gminy Piaseczno 

oraz Samorządu Mazowieckiego, projekt Art Love Józefosław ( wystawy i 

warsztaty artystyczne) do Gminy Piaseczno  nie uzyskały dotacji 

 
III. Finanse - Szczegóły w sprawozdaniu finansowym za rok 2019 

 
 
Sporządziła: Katarzyna Bukol-Krawczyk – Prezes Zarządu 

09 lutego 2020r 

 
 
 


