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BIULETYN INFORMACYJNY za 2019 rok
W tym roku przed Walnym Sprawozdawczo –Wyborczym Zebraniem Członków Zarząd
przesyła wszystkim członkom informację na temat realizacji różnorodnych zadań , które były
wcześniej rozpoczęte jak też nowe wynikające z planu pracy i zaistniałych potrzeb . W minionym
roku Zarząd odbył 12 posiedzeń , z których protokoły znajdują się do wglądu w siedzibie
Towarzystwa. Członkowie Zarządu pełnią dyżury w siedzibie Towarzystwa w budynku Domu
Kultury przy ul. Węgierskiej 30 w dniach :
Poniedziałek
od godz. 9.00 do 11.00
Wtorek
od godz.9,00 do 11.00
Piątek
od godz. 16.30 do 17.30
W czasie pełnionych dyżurów można zakupić nasze wydawnictwa o Pilźnie . W obecnej chwili
dysponujemy następującymi publikacjami:
- „Rocznik Pilźnieński” 2007,2014,2015, 2017,2018 , 2019
- „Szkoła Jubilatka”
- Widokówki z Pilzna
- „Życie i działalność ks. Karola Szczeklika”
- „Dawne dzieje i współczesność Słotowej”
- „ Ruch ludowy i jego działacze w powiecie pilźnieńskim”
- „Dzieje Miasta Pilzna t.II”
Na koniec okresu sprawozdawczego Towarzystwo liczyło 171 członków . Z naszych szeregów
odeszło na zawsze 5 osob ,4 osoby zrezygnowały a wpisało się 4 osóby. Przypominam, że
członek przyjmuje na siebie obowiązek realizacji działań statutowych i opłacania składki
członkowskiej . Na podstawie uchwały Walnego Zebrania składka wynosi15 zł. rocznie.
Corocznie przypominamy o tym obowiązku , lecz nie zawsze przynosi to oczekiwany skutek .
(Będzie można opłacić składki na Walnym Zebraniu). Zarząd pracuje na zasadzie wolontariatu . Na
realizacje zadań statutowych potrzebne są fundusze , które uzyskiwane są ze składek członkowskich
oraz z przekazanej na nasze konto kwoty z 1% podatku od mieszkańców i darowizn od osób
wspierających nasze działania .W 2019roku z 1% podatku na nasze konto wpłynęła kwota 8996,30
z czego 3331,80zł. przekazane zostało na rzecz drużyn harcerskich zgodnie ze wskazaniem
przekazujących i 2954,10 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Łękach Górnych . Pozostała
kwota została przeznaczona na potrzeby i pomoc / w różnej formie/ osobom starszym , chorym ,
niepełnosprawnym , dzieciom . W ubiegłym roku z pomocy tej skorzystało 55 osób.
Również w tym roku byliśmy współorganizatorami akcji charytatywnej „Mikołajkowy Dar
Serca z przeznaczeniem na rehabilitację dzieci” . Pieniądze które wpływały na nasze subkonto,
zostały przeznaczone na koszty leczenia i rehabilitacje najmłodszych chorych dzieci z terenu gminy

Pilzno. Tradycyjnie nakładem Towarzystwa ukazał się ”Rocznik Pilźnieński”. W ubiegłym roku
Towarzystwo wydało „Historię Parafii Dobrków” ks. Władysława Szewczyka i ks. Jacka Soprycha
oraz wspomnienia Pani Krystyny Kodejszko-Stepanów „Pokonani Niezwyciężeni”
Wśród zadań kontynuowanych i bieżących należy wymienić :
- pamięć o ludziach potrzebujących poprzez przygotowanie paczek świątecznych
- organizacja śpiewu pieśni patriotycznych przy okazji świąt : Konstytucji 3-go Maja i Święta
Niepodległości , pieśni Maryjnych w maju oraz kolęd .
- organizacja Mszy Katyńskiej
- zorganizowanie wyjazdu ścieżką historyczną dla młodzieży szkół podstawowych (Pustków)
- zorganizowanie wycieczki turystyczno-historycznej dla członków TPPiZP do :Inwałdu i Wadowic
- zorganizowanie pielgrzymek drogą św. Jakuba na trasie Pilzno – Słotowa ,jedna w intencji
Pilźnian walczących na frontach I i II wojny światowej
- tradycyjnie spotykamy się organizując „Opłatek” czy „Dzień Seniora”
- kontynuujemy akcje zbierania funduszy na odnowienie nagrobków na cmentarzu w Pilźnie,
z ubiegłorocznych składek odnowiono 1nagrobek .
- wspieramy finansowo (w miarę posiadanych środków) akcje charytatywne na terenie Gminy .
- jesteśmy współorganizatorami z innymi organizacjami , instytucjami , Urzędem Gminy szeregu
uroczystości o charakterze patriotycznym i społecznym
– bierzemy udział w zespole ds. rewitalizacji Pilzna
- inicjujemy działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w mieście i gminie
- bierzemy udział w wydarzeniach na terenie nie tylko Gminy, ale również powiatu
-współpracujemy z placówkami oświaty organizując konkursy , spotkania , przekazując publikacje,
biorąc udział w ewaluacjach tych placówek
- szczególny nacisk kładziemy na współpracę z Pilźnieńskim Hufcem ZHP poprzez wspieranie jego
działań tak w zakresie organizacyjnym jak i finansowym ,
To tylko niektóre działania Towarzystwa w ubiegłym roku, a szczegółowe przedstawione zostaną w
sprawozdaniu Zarządu za rok 2019 na Walnym Zebraniu Członków, na które serdecznie
zapraszam.
W najbliższym czasie tj. w 2020 roku czeka nas kilka wydarzeń historycznych . O nich
będziemy przypominać społeczeństwu poprzez różnego rodzaju działania. Współpracując z
organami samorządu pilźnieńskiego będziemy propagować wnioski dotyczące dalszego rozwoju
miasta .
Myśląc o kontynuacji zadań charytatywnych oczekujemy od członków Towarzystwa
i mieszkańców wpłat 1% podatku przy rozliczaniu się za 2019rok , bowiem fundusze te
wykorzystane będą w naszym środowisku o czym informujemy w naszych rozliczeniach w
Krajowym Rejestrze Sądowym i sprawozdaniach w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki
Społecznej. Tym , którzy przekażą 1% z podatku na nasze wspólne działania serdecznie
dziękujemy. (nr KRS 0000215866 )

