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2018-2021: XII KADENCJA 

Piotr Gajoszek – prezes, Agata Kalinowska-Dziadur – v-ce prezes ds. gospodarczych, 
Wojciech Wróblewski  – v-ce prezes ds. programowych, Izabela Hytroś – sekretarz, 
Halina Hofmann - księgowa, Zbigniew Dyjach – opiekun ośrodka, Mariusz Kluzik – 
magazynier, Piotr Nescieruk, Dorota Zielonka, Mirosław Henke, Irena Kołodziej. 
Komisja Rewizyjna: Jakub Paluch – Przewodniczący, Zygmunt Rabecki, Paweł Miro. 
 
 
W styczniu 2020 r. po rezygnacji Piotra Gajoszka i Ireny Kołodziej Zarząd dokonał 
swojej reorganizacji i tak: 
Wojtkowi Wróblewskiemu powierzył funkcję prezesa a Dorocie Zielonce funkcję v-ce 
prezesa ds. programowych oraz zgodnie ze statutem uzupełnił swój skład o Joannę 
Rębacz i Dariusza Gancarczyka. 
 

Zarząd XII Kadencji / Komisja Rewizyjna 
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Realizując cele statutowe działalność Stowarzyszenia w ostatnich 2 latach koncentrowała 
się głównie na wsparciu pracy całorocznej Szczepu oraz pomocy w obozowych akcjach 
letnich i zimowych realizowanych przez Szczep „PUSZCZA". 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Dodatkowymi elementami było bieżące utrzymanie Ośrodka Harcerskiego w tym poprawa 
jego stanu technicznego oraz organizacji i uporządkowania przestrzeni zielonych wokół 
budynków dużej i małej harcówki jak również zabezpieczenie i odtworzenie majątku 
środowiska wykorzystywanego przez harcerzy.  
Ponadto podejmowaliśmy działania adresowane do szerokiej społeczności Niepołomic 
(Zaduszki, EDK, Pikniki) 

Sprawozdanie Zarządu 

    PODSUMOWANIE  AKCJI PROGRAMOWYCH 
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Ostatnie 3 lata 

Przedsięwzięcia bezpośrednio adresowane do środowiska 
harcerskiego: 
 
- Złożenie projektów i organizacja kampanii w ramach budżetu 
obywatelskiego - wygrane  granty na remonty ośrodka w 2018 i 
2019 roku. Założenie całej instalacji grzewczej w "małej" 
harcówce (rury, grzejniki, piec) w raz z przyłączem gazu, oraz 
całkowity remont toalety i malowanie kuchni. Wykonanie 
regałów i umeblowania dla małej harcówki. 
Budowa parkingu, kostka pod wiatą, budowa pieca i wiaty 
śmietnikowej. 
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Ostatnie 3 lata 

Przedsięwzięcia bezpośrednio adresowane do środowiska 
harcerskiego: 
- Przebudowa rabaty, budowa nowego masztu 
- Porządkowanie archiwum i izby instruktorskiej 
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Ostatnie 3 lata 

Przedsięwzięcia bezpośrednio adresowane do środowiska 
harcerskiego: 
 
- Kontynuacja corocznych porządków wiosennych (wiosenne 
sprzątanie ośrodka) 
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Ostatnie 3 lata 

Przedsięwzięcia bezpośrednio adresowane do środowiska 
harcerskiego: 
 
- Organizacja tradycyjnych Mszy Św. w Puszczy Niepołomickiej 

w rocznice powstania Szczepu 
- - Organizacja corocznych „Harcerskich Spotkań przy grobach”  
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Ostatnie 3 lata 

Przedsięwzięcia bezpośrednio adresowane do środowiska 
harcerskiego: 
- Całoroczne prace magazynowe i kwatermistrzowskie przy  
akcjach letnich Szczepu. 
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Ostatnie 3 lata 

Przedsięwzięcia bezpośrednio adresowane do środowiska 
harcerskiego: 
- Pod kierunkiem Mariusz Kluzika w pracach magazynowych 

brali udział: 
 

 Kajetan Streb 

Izabela  Hytroś 

Dariusz Hytroś ( mąż Izy) 

Dariusz Gancarczyk 

Leszek Komajda 

Wojciech Wróblewski 

Piotr Nescieruk 

Ryszard Zielonka 

Zygmunt Rabecki 

Paweł Miro 

Marek Ślusarczyk 

Norbert Dziadur 

Agata Dziadur 

Aśka Korabik 

Michał Gancarczyk 



10 

NASI OBOZOWI BOHATEROWIE…. 

  ….czyli wolontariusze z ostatnich 3 lat  

  dh. Agata Kalinowska – Dziadur 

 dh. Danuta Dudek – Wilk 

 dh. Joanna Rębacz 

 dh. Paulina Rojewska 

 dh. Irena Kołodziej 

 dh. Agata Biernat 

 dh. Dorota Zielonka 

 dh. Paulina Gładysz 

 dh. Ewa Milczanowska - Pieczonka 

 dh. Adam Węgrzyn 

 dh. Krzysztof  Wilk 

 dh. Piotr Nescieruk 

 dh. Dariusz Gancarczyk 

 dh. Marek Ślusarczyk 

 dh. Tomasz Gancarczyk 

 dh. Norbert Dziadur 

 dh. Andrzej Korabik wraz z ułanami 

 dh. Krystian Kokoszka 

 dh. ŚP. Andrzej Klima 

 dh. Mariusz Kluzik 

 dh. Sławomir Filipowski 

 dh. Marcin Rychtarczyk 

 dh. Wojciech Wróblewski 

 dh. Piotr Gajoszek 

 dh. Ryszard Zielonka 

 dh. Dariusz Karpisz 

 dh. Tomasz Pieczonka 

 dh. Stanisław Biernat 
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Ostatnie 3 lata 

Przedsięwzięcia bezpośrednio adresowane do środowiska 
harcerskiego: 
 
- Prowadzenie strony szczeppuszcza.pl jako platformy 
informacyjnej i elektronicznego archiwum naszego środowiska 
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Ostatnie 3 lata 
Przedsięwzięcia organizowane i firmowane przez KPH adresowane do szerokiego 
środowiska : 
  
-Organizacja corocznej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej z trasami na terenie Puszczy 
Niepołomickiej – II i III edycji. 
 

-Coroczna organizacja majowego Pikniku Rodzinnego  środowiska Szczepu „Puszcza”. 
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Ostatnie 3 lata 

Przedsięwzięcia organizowane i firmowane przez KPH adresowane do szerokiego 
środowiska : 
  
-Współpraca przy organizacji ogólnopolskiej zbiórki instruktorów i harcerzy aktywnych w 
niezależnym  nurcie ruchu harcerskiego w latach 1980-89. 
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Ostatnie 3 lata 

Przedsięwzięcia organizowane i firmowane przez KPH adresowane do szerokiego 
środowiska : 
  
-Coroczne Apele poległych w rocznicę wybuchu Powstania  Warszawskiego, na kwaterze 
wojennej cmentarza w Niepołomicach. 
 

-Cykliczna organizacja Niepołomickich Zaduszek - Ludzie Wolności, wspólnie z Urzędem 
Miasta i Gminy Niepołomice. 
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Ostatnie 3 lata 

Przedsięwzięcia organizowane i firmowane przez KPH adresowane do szerokiego 
środowiska : 
  
- Organizacja przez Środowisko Szczepu PUSZCZA oraz Bibliotekę Publiczną w 
Niepołomicach spotkania, „W Służbie Niepodległej. Harcerstwo w Ruchu 
Niepodległościowym 1918-2018. 
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Ostatnie 3 lata 

Przedsięwzięcia adresowane do członków KPH: 
Tradycyjna  i coroczna - „Jesienna wyprawa w góry”: 
 październik 2018 – Zawoja z wejściem na Babią Górę. 
 październik 2019 - Wykus czyli szlakami „Hubala” i „Ponurego” 
oraz  obozu Szczepu PUSZCZA „Partyzancka baza 1979”, 
Październik 2020 – Wysowa Zdrój   
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Ostatnie 3 lata 

Przedsięwzięcia adresowane do członków KPH: 
 
Coroczne śpiewogranie  
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Wojciech Wróblewski został powołany przez Prezydenta Miasta Krakowa  
w skład Zespołu Zadaniowego Muzeum Ruchu Harcerskiego.  
Otwarcie Muzeum wiosna 2022. 
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Ostatnie 3 lata w finansach 

Stan środków pieniężnych Stowarzyszenia na 31.05.2021 r. 
52 433,19 zł 

 
Wartość  środków  trwałych (brutto) 

158 719,70 zł 
 

Suma uzyskanych przychodów  w latach 2018 – 2021 
       32 135,80 zł 

Suma poniesionych kosztów w latach 2018 – 2021 
       32 135,80 zł 
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Ostatnie 3 lata w finansach 
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KRS: 0000103777 
 

Koło Przyjaciół Harcerstwa, Stowarzyszenie Byłych Instruktorów,  
Wychowanków i Sympatyków Szczepu PUSZCZA 

32-005 Niepołomice, ul. Partyzantów 15. 
Konto BS Wieliczka O/Niepołomice nr 74 8619 0006 0060 0600 1560 0001 
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Zarząd w okresie styczeń 2020- czerwiec 2021 podział obowiązków i główne aktywności: 

  

Wojciech Wróblewski - prezes Stowarzyszenia; 

      kierowanie pracą  Zarządu; utrzymywanie relacji z władzami miasta; prowadzenie negocjacji nowej umowy 

użyczenia ośrodka na lata 2021-2031; koordynacja współpracy KPH - Szczep, przygotowanie wniosku do 

budżetu obywatelskiego 2022, zorganizowanie zespołu d/s analizy możliwości rozbudowy infrastruktury ośrodka 

harcerskiego, zorganizowanie i prowadzenie Społecznego Zespołu „ Niepołomiczanie 100-lecia”; przygotowanie 

edycji „Niepołomickie Zaduszki - Ludzie Wolności 2020 / nie zrealizowane ze względu na epidemię/; organizacja 

procesu projektowania i  zamówienia nowych tablic na ośrodku; rozmowy z władzami Gminy, Powiatu i Urzędu 

Marszałkowskiego nt. możliwości finansowania projektu rozbudowy ośrodka; udział w bieżących pracach w 

ośrodku w magazynie, w pracach porządkowych oraz pełnienie dyżurów; przygotowanie i prowadzenie „apeli 

poległych” w kolejne rocznice wybuchu Powstania Warszawskiego; organizacja zakupu wybranych przez 

drużynowych książek do biblioteczki Szczepu;  

   

Agata Kalinowska - Dziadur - v-ce prezes Stowarzyszenia d/s gospodarczych 

  prowadzenie projektów budżetów obywatelskich, organizacja prac remontowych i porządkowych w ośrodku, 

współpraca z Komendą Szczepu w przygotowaniach wsparcia kwatermistrzowskiego i opieki medycznej akcji 

obozowych; pełnienie dyżurów w ośrodku;  

  

Dorota Zielonka - v-ce prezes Stowarzyszenia d/s programowych 

   organizacja kolejnych edycji Ekstremalnej Drogi Krzyżowej; prowadzenie kroniki KPH; wsparcie organizacji 

działań  programowych Stowarzyszenia i Szczepu; udział w zespole „Niepołomiczanie 100-lecia”; pełnienie 

dyżurów w ośrodku; 
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Izabela Hytroś - sekretarz Stowarzyszenia 

  uporządkowanie list członków i sympatyków KPH, bieżąca komunikacja z Zarządem, rozsyłanie komunikatów i 

zaproszeń, prowadzenie dokumentacji KPH; protokołowanie posiedzeń Zarządów; ewidencja deklaracji 

członkowskich; pełnienie dyżurów w ośrodku;  

 Mariusz Kluzik - magazynier 

 stała opieka nad sprzętem obozowym w tym samochodem,  wyposażeniem ośrodka i pomieszczeniami 

magazynowymi, udział w pracach porządkowych na terenie ośrodka; pełnienie dyżurów w ośrodku; 

Zbigniew Dyjach - opiekun ośrodka 

 czuwanie nad bezpieczeństwem ośrodka; organizacja grafika dyżurów; pełnienie dyżurów w ośrodku; 

dokonywanie odczytów zużycia mediów; udział w pracach porządkowych w ośrodku; 

 Halina Hofmann - księgowa 

 prowadzenie księgowości Stowarzyszenia 

 Piotr Nescieruk  

 organizacja Jesiennych Wypraw KPH; przewodniczenie zespołowi d/s analizy możliwości rozbudowy infrastruktury 

ośrodka; udział w pracach  w ośrodku; pełnienie dyżurów; 

Joanna Rębacz 

 prowadzenie „sklepiku” z naszymi gadżetami /koszulki, kubki, itd/, udział w pracach w ośrodku 

 Dariusz Gancarczyk 

udział w pracach w ośrodku; pełnienie dyżurów w ośrodku; udział w organizacji imprez środowiska /Pikniki majowe/ 

 Mirosław Henke 

 udział w organizacji Pikników Majowych 

  

W minionej kadencji odbyły się:   22 protokołowane posiedzenia Zarządu, dwa posiedzenia on-line, kilka spotkań 

roboczych.  



Podziękowanie 
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• Za to że jesteście z nami,   

• Za to że wspieracie środowisko “PUSZCZY” swoją pracą,  

• Za wasze finanse,  

• Za czas i zaangażowaniem. 

 

 

 

 

Dziękujemy 

Służba 

Czuwaj 
 

 

Zarząd XII Kadencji 
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