
NASZE OSIEM MIESIĘCY… 
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectwa Dyrdy – Sośnica 

         grudzień 2015 roku 

 



początek … administracja 

Luty 2015 

• Spotkanie założycieli stowarzyszenia w liczbie 36 mieszkańców sołectwa. 

• Oświadczenie założycieli o spełnieniu warunków określonych w art.3,ust.1 Ustawy 
„Prawo  
o stowarzyszeniach”. 

• Wybór Komisji Rewizyjnej, w skład której weszli:  Leszek Łazaj, Arkadiusz Szatan, 
Jarosław Wróblewski. 

• Wybór Zarządu Stowarzyszenia: Prezes -Benedykt , Wiceprezes – Mirosława 
Murmyło, Skarbnik – Cecylia Pietryga. 

• Przyjęcie statutu. 

 

 

KWIECIEŃ 2015 

• Przyjęcie Uchwały o zmianie Statutu Stowarzyszenia (sugestia sądu; warunek 
rejestracji) 

• Sąd Rejonowy dokonuje wpisu KRS pod numerem 0000555946) 
pod nazwą Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectwa Dyrdy – Sośnica. 



Zaczynamy działać … 



MAJ – zdobywamy doświadczenie 

„BIEG PAPIESKI” 
jako Stowarzyszenie aktywnie włączyliśmy się 

w organizację imprezy.  





LIPIEC/SIERPIEŃ – 

sprawdzamy się … 
Stowarzyszenie wnioskuje do Burmistrza Woźnik 
o dofinansowanie wypoczynku dzieci sołectwa. 
Dzięki zabiegom Radnego, Pana Andrzeja Starona  
i przychylności Pana Burmistrza otrzymujemy dotację na 
organizację czterech wycieczek: 

• do  AQUAPARKU w Tarnowskich Górach (dwukrotny 
wyjazd), 

• do ZOO w Chorzowie, 

• do Parku dinozaurów w Krasiejowie. 

Organizacji wycieczek podjęły się w formie wolontariatu Panie: 
Agnieszka Szatan, Katarzyna Sroczyńska oraz Grażyna Puto. 
Pani Mirosława Murmyło i Pan Leszek Mikołajczak z własnych 
środków finansowych zaopatrzyła dzieci w „wycieczkowe” 
chusty. 
 





SIERPIEŃ wnioskujemy do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji o wpis do rejestru zbiórek publicznych.  

Zbiórka prowadzona jest pod hasłem: POMAGAJ DZIECIOM  
„OD DZWONKA SZKOLNEGO DO DZWONKA MIKOŁAJA” 
 

Zebrane pieniądze chcemy przeznaczyć: 

 - zakup pomocy szkolnych 

 - wieczór andrzejkowy 

 - Mikołajki 

 

Właściciel skarbonki:  

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SOŁECTWA  

 DYRDY-SOŚNICA 

  

 Nr zgłoszenia: 2015/3074/OR  

 



SIERPIEŃ - przed nami Dożynki … 



Integrujemy się !!! 

Reaktywacja obchodów Dożynek 
w sołectwie Dyrdy – Sośnica. 

Zabawy przy dobrej muzyce, 
konkursów z nagrodami dla dzieci 

w tym dniu nie zabrakło. 

W organizację imprezy zaangażowani byli prawie 
wszyscy członkowie Stowarzyszenia.  

W pozyskanie donatorów , zaangażowali się 
członkowie Zarządu. 

Nie można również zapomnieć o ekipie technicznej. 
Panowie sprawili się na „5+” 

Pysznym ciastem własnoręcznie upieczonym 
częstowały Panie, mieszkanki sołectwa,   

a sympatyczne dziewczyny 
kwestowały do skarbonek zbiórki publicznej. 







WRZESIEŃ 

Dzieci sołectwa wzięły udział w konkursie rysunkowym pod nazwą 

„Wspomnienia z wakacji 2015”. 
 

Konkurs przeprowadzony 

został w dniu 25 września br. , w salce obok kościoła w Dyrdach. 

Organizatorzy przewidzieli nagrody za najlepsze rysunki, a dla wszystkich dzieci 

biorących udział w konkursie organizatorzy zapewnili drobne upominki. 

Zorganizowanie konkursu możliwe było dzięki zbiórce publicznej. 

 

A oto kilka prac dzieci ….. 

 





LISTOPAD –  
ANDRZEJKOWE ZABAWY 

W naszym środowisku nie brakuje okazji do wspólnej zabawy. 

I tak w dniu 27 listopada nasze dzieci obchodziły „Andrzejki”. 

„Andrzejki” są wesołym spotkaniem towarzyskim ,wspaniałą zabawą 

,dostarczającą wielu przeżyć i emocji. Są one okazją do rozbudzenia  

w dzieciach ciekawości oraz chęci poznawania naszej ludowej tradycji 

i dlatego postanowiliśmy zorganizować dzieciom sołectwa wspaniałą 

zabawę. 

Zwyczaj zabawy w wieczór andrzejkowy znany jest od bardzo dawna. 

Dzieci zostały poinformowane , że wróżba to zabawa i nie należy 

traktować jej poważnie. 

Po tej informacji można było rozpocząć imprezę.  

Animatorki jako Wróżki Nocy, Mądrości i Piękności przeplatały wróżby 

pląsami i tańcami. Nie zabrakło najbardziej popularnych wróżb, jednak 

najwięcej radości i wrażeń dostarczyła dzieciom ostatnia zabawa – czyli 

lanie wosku. 

Dzieci kolejno podchodziły do stolika, na którym stała miska z wodą 

i z pomocą Wróżek – lały wosk przez klucz z dużym oczkiem. Wyobraźnia 

dzieci pozwoliła im odczytać z odlanych kształtów to „czego mogą 

spodziewać się w przyszłości”. 

W trakcie zabawy i na zakończenie spotkania andrzejkowego wszystkie 

dzieci zapraszane były na słodki i nie tylko słodki poczęstunek. 

Stowarzyszenie serdecznie dziękuje wszystkim, którzy napełniali  

i napełniać będą skarbonki prowadzonej zbiórki publicznej oraz 

właścicielom karczmy „U Basieńki” za nieodpłatne udostępnienie Sali dla 

przeprowadzenie imprezy. 

Bez tej pomocy trudno byłoby nam zorganizować tak udaną zabawę. 

Przed nami następna impreza dla dzieci -  „Mikołajki”. 

Stowarzyszenie będzie mogło ją zorganizować dzięki wydatnej pomocy 

Pana Burmistrza i Urzędu Gminy w Woźnikach. 



mikołajki dla dzieci, a dla dorosłych … 

11 grudnia 



 

 

 

 

… musical „JEKYLL & HYDE”, 

wystawiany przez Teatr Rozrywki  

w Chorzowie. 

Bilety wstępu do teatru, poczęstunek oraz 

transport były bezpłatne. 

 

Wyjazd do teatru organizowany był przy 

dofinansowaniu Urzędu Gminy Woźniki. 

 

 
 

Podobno Robert Stevenson napisał upiorną 
opowieść o walce Dobra ze Złem w ciągu 
trzech dni. Historia ta tak bardzo przeraziła 
jego żonę, że autor spalił rękopis w kominku, 
po czym w ciągu kolejnych trzech dni napisał 
ją jeszcze raz... Ile w tym prawdy? Nie 
wiadomo, ale brzmi dobrze. 
  
Jekyll & Hyde jest niewątpliwie jednym  
z najciekawszych musicali końca XX wieku. 
Jego partytura pełna jest mrocznych i 
niepokojących brzmień, co zdecydowanie 
wyróżnia go spośród wielu innych. Światowa 
prapremiera musicalu miała miejsce w Alley 
Theatre  
w Houston (USA), 24 maja 1990 roku. Na 
Broadwayu zadebiutował w 1997 r., a gdy po 
czterech latach schodził  
z afisza nowojorskiego Plymouth Theatre, był 
już najdłużej granym spektaklem tego teatru 
(1.543 przedstawienia). Spektakl otrzymał kilka 
nominacji do Tony Award. 

 



POZOSTAŁE WAŻNE ZDARZENIA 2015 ROKU : 



ZMIANY W ZARZĄDZIE STOWARZYSZENIA – WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK  

W związku ze złożoną rezygnacją z funkcji Skarbnika oraz rezygnacją  
z członkostwa , a tym samym rezygnacją z funkcji Wiceprezesa, na mocy 
Statutu, Rozdział IV, punkt 47, który brzmi” 
 
„W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania 
kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują 
pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie 
więcej niż połowę składu organu.”, 
 
prawomocnie powołano dwóch nowych członków: 
 
Panią Katarzynę Sroczyńską na funkcję Wiceprezesa 
oraz  
Panią Grażynę Puto na funkcję Skarbnika. 

 
Stosownych zmian dokonano w Krajowym Rejestrze Sądowym 

 



GRUDZIEŃ 

 Na ogłoszony przez Urząd Gminy konkurs 
ofert w formie wspierania realizacji zadań 

publicznych na 2016 rok, wystąpiliśmy  o 

dofinansowanie następujących zadań: 

 

• „Dajmy się poznać przez stronę 
internetową” (budowa strony internetowej). 

• „Bieg Papieski” na trasie Miotek – Dyrdy. 

• „”Seniorzy zwiedzają Polskę” – wycieczka 
do Wrocławia. 

• „Zima i Lato – bezpieczny i aktywny 
wypoczynek dzieci. 

• „Festyn- Świętujemy rocznice założenia 
Stowarzyszenia. 

• „Przyszłość ziemi zależy od nas” -  konkurs 
plastyczny dla dzieci. 

• „Nie tylko kreskówki” – teatr dla dzieci. 

• „Bliżej sztuki” – teatr dla dorosłych. 

• „Dzieci i tradycja andrzejkowa” – zabawa 
dla dzieci. 

• „Legenda Świętego Mikołaja” – zabawa dla 
dzieci 



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 


